ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА
ШАБАЦ, Д.O.O. ШАБАЦ; Војводе Путника 26

ПССС Шабац – тел:

015/301-820, 015/344-606

Email : psssabac@gromnet.net

Билтен

ФЕБРУАР 2020.
1

САДРЖАЈ:

1.

ЦРВЕНА ДЕТЕЛИНА

3

саветодавац за ратарство; Дипл.инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ

2.

ОЧУВАЊЕ СТРУКТУРЕ ЗЕМЉИШТА

4

саветодавац за ратарство; Дипл.инж. ДАРКО СИМИЋ

3.

ЂУБРЕЊЕ И ПРИХРАЊИВАЊЕ ПШЕНИЦЕ

5

саветодавац за ратарство; Дипл.инж. ГОРДАНА РЕХАК

4.

ВИЛИНА КОСИЦА

7

саветодавац за заштиту биља; Дипл.инж. СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ

5.

СУВА ТРУЛЕЖ – PHOMA LINGAM

8

саветодавац за заштиту биља; Дипл.инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ

6.

ПРИХРАНА ВОЋНИХ ЗАСАДА

9

саветодавац за воћарство и виноград.; Дипл.инж. МИЛОРАД ЈОЦКОВИЋ

7.

МАРЖА ПОКРИЋА ВАРИЈАБИЛНИХ ТРОШКОВА У
ПРОИЗВОДЊИ РАТАРСКИХ КУЛТУРА

11

саветодавац за агроекономију; Мастер агроекон. МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ

Доминантне цене пољопр. производа у централној Србији, Хрватској,
Црној гори, ЕУ................................................................................................... 13- 18
ПССС Шабац

2

ЦРВЕНА ДЕТЕЛИНА
Црвена детелина је биљна врста која се код нас гаји на мањим површинама
у односу на луцерку. У производњи се задржава 2 – 3 године. Има високу
хранљиву вредност, сличну луцерки. Користи се као зелена крма, сено , силажа
и паша. Ређе се користи за испашу јер изазива надутост код говеда. Утоку
године даје 2 откоса .
Агротехнички значај црвене детелине врло је велики. Корен продире дубоко
у земљиште и тиме се поправљају физичке особине земљишта, повећава
плодност тако да се поље после ове културе сматра једним од најбољих у
плодореду. Ова култура знатно повећава садржај азота и органске материје у
земљишту .
Црвена детелина у односу на луцерку може да успева на нешто киселијим
земљиштима, не одговарају јој сувише тешка подводна земљишта. Најбољи
предусеви су јој кукуруз, кромпир, стрна жита а, она је добар предусев за све
културе. На исто земљиште може доћи тек после 3 године .
Основна обрада се изводи у јесен 30 – 35 цм. Површинска припрема се изводи
непосредно пред сетву сетвоспремачем. Битно је да се земљиште у
површинском слоју што боље уситни и сабије.
Сетва се обавља рано јесен почетком септембра и у пролеће почетком марта
па до краја априла. Може се сејати као чист усев, заштитни усев и у смеши са
влатастим травама . Црвена детелина боље подноси од луцерке засењивање ,
зато се најчешће усејава у заштитни усев . Као заштитни усев се употребљава
неко стрно жито. Овас има највећи значај. Може се сејати у смеши са
влатастим травама (мачјим репом, јежевицом, француским и енглеским
љуљем, ливадски вијук ...) Здруживањем са овим влатастим травама принос
зелене масе се повећава 20 – 30 % а земљиште се брже и боље поправља. Сеје
се на дубини до 2 цм. Количина семена око 20 кг /ха. У смеши са италијанским
љуљем треба 10-15 кг/ха семена + 10-15 кг/ха семена детелине. Пре сетве
пожељно је поваљати земљиште .
Ђубрење црвене детелине обавља са 2/3 P и К пред основну обраду и пред
сетву преостала количина P и К и целокупна количина N. Количина N је 50
кг/ха , P 80 – 120 кг/га и K 80 – 100 кг/ха. Стајњак се уноси под предусев.
Нега усева подразумева заштиту од корова од мишева од болести, дрљање
или ваљање ребрастим ваљком у случају појаве покорице .

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
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ОЧУВАЊЕ СТРУКТУРЕ ЗЕМЉИШТА
Свака култура која која се гаји у сетвеној структури пољопривредног
газдинства је важна, али се понашамо сасвим другачије што у било којој
наредној сетви полако нам се лоше враћа. Скренућемо пажњу на чиниоце који
могу да буду опредељујући за сигурну и добру пороизводњу.
Срце сваке биљке је коренов систем без којег у почетној па и крајњој фази је
можда И најважнији, дакле фокусирамо се на оранични слој у којем он расте И
развија се.
Шта то значи? Значи да се целокупна количина хране налази у њој као и
ецеција правилног раста и развоја саме биљке, што значи да су поред инпута
које улажемо у производњу а да се правилно искористе морамо да обезбедимо
добре физичко хемијске особине као и аерацију саме подлоге. Критичне
концентрације кисеоника у земљишту, а за већину биљних врста се креће од 5
до 12% од укупне запремине ваздуха у земљишту.

До анаеробиозе долази најчешће услед чиниоца које се јављају
деловањем природе а не ретко и грешкама у агротехничким и мелиоративним
активностима човека:
Временски услови, падавине које смо као пример имали и ове године.
Поплаве смањују запримине земљишних пора које испуњавају водом а са друге
стране истискују ваздух које су испуњавале земљишне поре.
Гажење, нарочито кретањем тешким машинама и њиховим агрегатима у
временским периодима када је земља засићена водом, те услед таквих
активности долази до веће препреке продирања кореновог система у дубље
слојеве.
До недостатка кисеоника и до оштећења посебно озимих жита може доћи
услед стварања ледене коре у току зиме.
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Из наведених разлога веома је значањо да се правилном обрадом,
одводњавањем, применом органских ђубрива и другим активностима
обезбеди таква структура земљишта у којој ће бити добољно пора испуњених
ваздухом, пошто је то један од предуслова за нормално растање кореновог
система.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
ЂУБРЕЊЕ И ПРИХРАЊИВАЊЕ ПШЕНИЦЕ
За високе приносе пшенице који се могу постићи данашњим
високородним сортама и добром агротехником, потребно је осигурати
довољне количине основних биљних хранива и то азота, фосфора, калијума.
Пшеница се, углавном ђубри само са минералним (вештачким)
ђубривима. При одређивању количине хранљивих материја за ђубрење узима
се у обзир следеће:
-количина хранива, потребних да би се остварио принос од 100 кг зрна и
одговарајуће количине вегетативне масе (сламе)
-планирани принос
-плодност земљиста
-предусев и др.
За производњу 100 кг зрна и одговарајуће колићине сламе пшеница
усвоји: 2,0-3,4 кг азота, 1.2-1.85 кг фосфора и 1.5-2,8 кг калијума.
Представа о потенцијалној плодности земљишта добија се на основу
агрохемијске анализе земљишта. У нашим агроеколошким условима количина
и односи хранива колебају се у широким границама.
Ако се пшеница сеје након кукуруза или неке друге културе која
оставља већу биљну масу за њену разградњу треба применити одређену
количину азота која ће убрзати и поспешити разградњу органске материје у
земљишту. За разградњу 100 кг кукурузовине треба 0.6 кг азота. Ако то
применимо на могућу количину од 7 до 10 т/ха кукурузовине онда за то треба
применити од 42 до 60 кг/ха азота. Ту колицину азота треба применити
приликом заоравања кукурузовине и то кроз 100 до 150 кг/ха УРЕЕ. Ова
количина азота се не рачуна у обрачун хранива за пшеницу јер се искористи за
разградњу органске масе кукурузовине, а ако се не дода може се догодити да
пшеница покаже недостатак азота, јер ће азот који је пре сетве додан за
исхрану пшенице бити искоришћен за разградњу кукурузовине.
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Основно ђубрење
Приликом обављања основне обраде за пшеницу неопходно је обавити и
основно ђубрење минералним ђубривима. Додавањем ђубрива на дубину
орања, а то је око 30 цм, осигуравају се пшеници доступна биљна хранива на
дубини на којој се развија највећа маса корена. Фосфор и калијум нису лако
покретљиви у земљишту, па ако се додају плиће, као што је то код тањирања,
на тој дубини углавном и остају.
У ђубрењу пшенице треба применити: 140 до 200 кг/ха азота, 70 до 130
кг/ха фосфора и 80 до 140 кг/ха калијума.
OВИМ КОЛИЧИНАМА СЕ ОСИГУРАВА ДОБАР ПРИНОС ПШЕНИЦЕ, А ЗЕМЉИШТЕ
СЕ НЕ ОСИРОМАШУЈЕ ВЕЋ СЕ ОСИГУРАВА ЊЕГОВА БУДУЋА ПЛОДНОСТ
(ђубримо земљиште а хранимо биљку). Целокупна количина фосфорних и
калијумових и око једне половине азотних ђубрива, употреби се под основну
обраду. Остатак азота слузи за прихрањивање.
Прихрањивање у вегетацији
Пшеница се прихрањује први пут КРАЈЕМ ФЕБРАРА ПОЦЕТКОМ МАРТА.
Други пут ПРЕД ВЛАТАЊЕ ( Ако је у прихрањивању потребно унети више од
100 кг чистог азота, тада се та количина дели у два дела: 70% први пут а 30%
други пут).
Уколико у току вегетације дође до сушног периода, када биљка не може
да искористи влагу, користити методу фолијарне прихране. Она може да се
изведе самостално и то у више наврата или у комбинацији са заштитом од
корова и инсеката. Обично се користе водотопива ђубрива до 5 кг/ха са 200400 лит./ха воде.
У неким случајевима пшеница се прихрањује азотом и у класању, јер то
утиче на квалитет (повечање количине протеина у зрну), а у врло малој мери и
на принос. Оно је оправдано само ако постоје услови за деловање азота у то
време (влажно земљиште) и ако се пшеница откупљује по квалитету.

Дипл. инж. ГОРДАНА РЕХАК
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ВИЛИНА КОСИЦА
Цусцута епyтхимум је једногодишња , ретко двогодишња биљка. У народу
је позната као вилина косица. Ова биљка нема ни корен, ни листове па нема
могућности за фотосинтезу, она је биљка паразит, јер све што јој треба за
опстанак црпи од других биљака на којима паразитира уз помоћ хаусторија.
Стабло ове биљке је веома танко и разгранато, жуте или црвенкасте боје којим
се обавија око биљке коју паразитира. Цветови су седећи, ситни сакупљени у
округле клупчасте цвасти. Цвета од маја до августа. Плод је веома сићушна
чаура. Биљка је веома репродуктивна и може да произведе 3000семенки. Семе
може задржати клијавост и 5-6 година. Размножава се семеном, а које се
редовно скоро нађе међу семеном луцерке или детелине, или вегетативно, ако
је влажно земљиште агротехничким мерама нпр.дрљањем, кошењем, танке
повијене стабљике кидају се и то поспешује вегетативно размножавање. Са
старошчу се повећава клијавост семена. Паразитира на великом броју
монокотиледоних и дикотиледоних биљака, а ретко на дрвенастим биљкама.
Потпуни паразит је на детелини, луцерки и другим крмним легуминозама.
Последњих година јавља се и у усеву шећерне репе. Штетна је за стоку ако је
једу у свежем стању , док сува није шкодљива.

Хемијско сузбијање: у усевима кромпира, детелине, воћа и винове лозе сузбија
се успешно са хербицидима на бази а.м. дикват-дибромид.
Ако се нађе у луцерки третман се изводи само у жаришту и то са хербицидима
на бази а.м. дикват-дибромид и дикват-дихлорид.
За сузбијање вилине косице на рудералним стаништима користе се хербициди
на бази а.м.глуфосинат амонијум или са горе наведеним активним материјама
само у већим дозама.

Дипл. нж. СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ
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СУВА ТРУЛЕЖ – PHOMA LINGAM
Паразитира на све купусњаче. Најзначајније штете причињава на
уљаној репици.

Симптоми зависе од стадијума развића купуса и делу биљке који је
заражен.
Ако се посеје заражено семе, корен младих биљчица поцрни па се
клијанац осуши.
Након пресађивања паразит напада стабљику и листове. На стабљици се
виде сивкасте пеге које често имају црвену ивицу. Јако заражене стабљике се
распуцавају и настају тзв. ракране. На лишћу се такође развијају сивосмеђе
пеге, оштро подељене од здравога дела. Болесне биљке остају кржљаве и могу
се потпуно осушити.
Епидемиологија : Гљива се одржава у форми пикнида у биљним остацима или
семену. Прве заразе настају из зараженог семена у лејама за производњу
расада. Током ницања биљака гљива продире у хипокотил и котиледоне
листиће, а заражени сејанци брзо угину. У условима влажног времена из
пикнида се ослабађају пикноспоре. Оне се разносе водом за заливање или
кишним капима. Ношене водом пикноспоре у додиру са приземним делом
стабла, клијају и хифа продире непосредно кроз кутикулу и обави заразу.
Ударима кишних капи један део пикноспора се одбацује на наџемне биљне
органе и обавља њихову инфекцију.
Сузбијање : Користити дезинфиковано семе, плодоред у трајању од најмање
четири године, уклањати биљне остатке, коришћење оптималних количина
ђубрива. Важна мера је и уништавање коровских биљака по ободу парцеле.
Уколико се у току јесени оствари инфекција 35-40% биљака (уљане репице),
препоручује се фунгицидни третман чим то временски услови дозволе.
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Превентивна заштита се постиже препаратом Браво (хлороталонил), док се
при првој појави симптома примењује Сцоре (дифеноконазол).

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ
ПРИХРАНА ВОЋНИХ ЗАСАДА
Ђубрење засада воћака
Уколико се није разбацио НПК у току новембра-децембра, онда то обавити у
фебруаруару а најкасније у првој декади марта месеца. Норме и формулације
НПК треда да буду по препурици стручњака, а на основу хемијске аналаизе
земљишта и воћне врсте и старости засада. За коришћење мешаних (НПК)
минералних ђубрива у овом периоду, препоручљивија су лако растворљива
гранулисана ђубрива као што су YARA-ina или TIMAK-AGRO-va или нека слична
ђубрива која су лако растворљива и приступачнија за биљке. Разлог је што се
класична НПК ђубрива теже разлажу, тако да је њих боље користи у јесењој
прихрани. Подсећања ради, стајњак који се препоручује 40т/ха сваке 4.-

9

5.године и калцификацију ако је потребно треба обављати у јесен зиму а не у
пролеће. Обавезно после разбацивања ђубрива, плитко заорати или
истањирати, како би се ђубриво унело у земљиште.
У трећој декади марта месеца треба почети са прихраном азотним ђубривима.
Препорука је да се од укупно препоручене количине азотног ђубрива у марту
разбаца ½-2/3 док се преостала количина разбацује крајем априла а
најкасније до краја прве декаде маја месеца, ово из разлога што биљка није у
стању да одмах усвоји целокупну количину азота а ако дође до великих
падавина азот би се испрао у дубље слојеве. На земљиштима која су кисела
препорука је да се користи КАН пошто АН или УРЕА додатно закишељавају
земљиште.
Препорука је да свако пољопривредно газдинство обавезно обави хемијску
анализу земљишта како би се правилно одредиле норме и формулације
минералних ђубрива, а самим тим и већа профитабилност гајене културе.
Остале агротехничке мере у засадима воћака
Препорука је да се обави кречење стабала, из разлога што бела боја спречава
загревање стабала за време сунчаних дана, (ова мера се нарочито препоручује
у засадима кајсије) на тај начин се делимично може утицати на касније
кретање вегетације и смањити ризик од позних пролећних мразева.
Ако се није раније обавила заштита стабала од зечева и срна, онда то обавити
што пре какао не би дошло до огољавања дебла и каснијег сушења. Зааштиту
обавити са специјалним мрежицама или парпирнатим џаковима. Упозорење-за
ову намену не користити пластичне џакове и фолије, зато што долази до
ефекта стаклене баште и стварања кондеза, чиме се повећава опасност да дође
до пуцања коре услед пада температуре у току ноћи. Нарочито је битно
заштити младе и тек посађене воћке.
У току марта обавити, по могућству, уношење пчелињих друштава у засаде
воћака (кајсија, бресква, лешник) у цвету ради побољшања опрашивања и
повећања приноса. Док су пчелиња друштва у воћњаку изостаје хемијска
заштита!
Обавезно пре хемијског третирања воћака, правовремено упозорити околне
пчеларе о времену третмана, како не би дошло до помора пчела чиме се прави
велика штета, како за пчелара тако и за соптвени воћњак
Такође, у току марта, треба наставити са садњом воћака ако се за то
претходно припремило земљиште а из неког разлога се није стигло да се
обави. Треба напоменути, да је код пролећне садње обавезно заливање одмах
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кореновог система а тиме побољшао и олакшао пријем садног материјала.
Такође треба планирати да се што пре монтира систем за наводњавање или
бар обезбеди могућност каснијег заливања ако спољне температуре нагло
порасту а нема падавина и земљишна влага буде мала.

Дипл. инж. МИЛОРАД ЈОЦКОВИЋ
МАРЖА ПОКРИЋА ВАРИЈАБИЛНИХ ТРОШКОВА У ПРОИЗВОДЊИ
РАТАРСКИХ КУЛТУРА
Ратарске културе су житарице, уљарице, индустријско и крмно биље и
остале културе.
Маржа покрића варијабилних трошкова у производњи ратарских
култура израчунава се на основу структуре остварених (планираних) прихода
и варијабилних трошкова карактеристичних за производњу неке ратарске
културе, и то на основу употребљених количина производа (инпута), односно
приноса, норме сетве, норме ђубрења, јединице мере, као и остварене или
расположиве цене производа и инпута на тржишту.
Приход обухвата:
Принос – количина, односно вредност основног производа (зрна или
зелене масе),
Жетвени остаци – уписују се само ако су продати или искоришћени на
самом газдинству (за простирку у стајама), али не ако се заоравају
Субвенције – само наплаћене или решењем евидентиране субвенције које
припадају посматраној линији производње.
Принос представља количину, односно вредност основног производа
(зрна или зелене масе). Количина и цена споредних производа (жетвени
остаци) се уписују у калкулацију, само ако су продати или искоришћени на
самом газдинству, попут простирке у стајским објектима, искључујући жетвене
остатке који се заоравају.
Варијабилни трошкови у производњи ратарских култура обухватају:
Семе, стајњак, минерална ђубрива, средства за заштиту биља, трошкови
механизације, трошкови наводњавања, трошкови осигурања, ангажована
радна снага и трошкови складиштења.
Трошкови семена – опредељује их вредност сетвене норме или вредност
употребљених сетвених јединица или килограма семена по јединици
површине,
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Стајњак – калкулацију оптерећује само део количине (вредности)
стајњака за поматрани производни циклус (годину), пошто се употреблљава
на 3 до 5 година,
Минерална ђубрива – вредност свих минералних ђубрива коришћених
за основно ђубрење и прихрану биљака током циклуса производње одређене
ратарске културе,
Средства за заштиту биља – трошкови за сваки појединачно
употребљени пестицид у процесу производње и у зависности од врсте
употребљеног пестицида, јединица мере се изражава у кг или л,
Трошкови осигурања – уколико постоје представљају укупну суму која
терети један хектар производне површине,
Трошкови складиштења – само уколико се одмах после жетве не
реализује усев на тржиште,
Трошкови наводњавања – вредност утрошеног енергента плус трошкови
функционисања система за наводњавање ( трошкови мазива, редовног
сервиса...) и законске накнаде коришћеног наводњавања. У овим трошковима
доминирају трошкови утрошеног енергента.
Трошкови механизације – машинске операције које газдинство екстерно
плаћа пружаоцу услуга (унапред утврђена цена услуга по јединици производне
површине – орање, растурање мин.ђубрива, сетвоспремање) или варијабилни
трошак самостално изведених машинских операција – утовар и истовар ,
растурање мин.ђубрива (трошкови горива, вредност уља, мазива и редовни
сервиси). Ови трошкови се утврђује по кључу (тако што се претходно
израчуна вредност трошкова одржавања коришћене механизације на
газдинству у свим линијама производње, а затим се ова вредност множи са
количином утрошеног енергента у механизованим операцијама у посматраној
линији ратарске производње,
Трошкови ангажоване радне снаге – рад сезонских радника (утрошак
радних часова радника и цене једног радног часа (сатнице).
Критичне вредности производње представљају тачке (вредности) у
којима се вредност марже покрића изједначава са нулом.
Анализа осетљивости прати кретање марже покрића изазване растом
суме варијабилних трошкова или падом укупног (очекиваног) приноса или
цене производа, и то за сваких пет процентних поена раста трошкова или пада
цена, докле год маржа покрића има позитивну вредност.
Значај оваквих обрачуна је велики јер омогућава управљање
трошковима производње и доношење пословних одлука у пољопривреди,
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затим одређивање оптималне стуктуре производње, процене пословног
ризика, као и оцене резултата производње у условима неизвесности.

Мастер економије МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ НА САРАДЊУ СА ПССС Шабац
Поштовани пољопривредници, наше и ваше Министарство
пољопривреде отворило је сајт за ваше понуде и продају
пољопривредних производа где можете путем ПССС Шабац да
понудите вишак производа са вашег домаћинства на бесплатан
начин преко сајта: www.agroponuda.com

ВАЖНА НАПОМЕНА

На сајту министарства www.stips.minpolj.gov.rs можете видети:
- тренутне цене пољопривредних производа у централној Србији
- цене по окрузима и Војводини,
- као и цене пољопривредних производа у Црној Гори, Хрватској и
EU
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Билтен ПССС Шабац
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