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Гордана Вујаклија, дипл. инж. сточарства

Овце у време јагњења
Јагњење оваца је у пуном јеку и од добре организације и припреме зависи успех
јагњења, а најважније припреме обухватају: припрема овчарника, припрема опреме, хране и
припрема оваца. Очистити овчарник, унети суву и чисту простирку, окречити зидове,
обезбедити довољан број индивидуалних боксева за смештај тек ојагњених оваца,
потшишати овце око репа и задњих отвора, како би се лакше одржавала хигијена вимена.
Објекти за гајење оваца са јагњадима морају бити пространи (површина пода износи 1,5м2 за
овцу са једним и 1,75м2 за овцу са два јагњета), светли, суви и чисти, са доста свежег
ваздуха.
Овца се обично лако и релативно брзо јагњи. Сам порођај траје 30-40 минута, али
може и знатно дуже, нарочито код изразито товних раса, или оваца које носе више јагњади и
у тим случајевима често треба пружити помоћ код јагњења. На недељу дана пред јагњење
овце се хране сеном најбољег квалитета по вољи. Силажа се искључује из оброка а смеша
концентрата за бремените овце смањује се за 50% тј. на 150г. Последња два дана пред
јагњење треба потпуно искључити из оброка и смешу концентрата. После јагњења
јагњадима се подвеже и дезинфикује пупак и настоји се да се јагњад што пре задоје тј. да
посисају колострум. Прве две недеље јагњад сисају и
до 20 пута за 24х. Мајчино млеко је у то време једина
храна јагњадима. Нарочита пажња се мора обратити
на слабију јагњад јер имају слабију виталност. У
пракси, две недеље после јагњења прелази се на
нормалну исхрану оваца у лактацији.
Јагњад се после јагњења држе у одвојеним
боксевима заједно са мајкама, уколико је могуће до
десет дана, а најмање 2-3 дана. После тога овце се
групишу према датумима јагњења и старости
јагњади. Држе се у мањим групама (10-20 оваца са
јагњадима) до десет дана по јагњењу. Јагњад се после 10-15 дана одвајају од мајки, а на подој
се пуштају четири пута дневно.
Милица Попадић, дипл. инж. ратарства и повртарства

Захтеви сунцокрета према плодореду
Сунцокрет уопште не подноси монокултуру. При оваквом начину гајења подбацује у
приносу, а подбачај је већи уколико је монокултура дуготрајнија. Међутим, и при
једногодишњем узастопном гајењу на истој парцели смањење приноса је велико. Неповољан
утицај монокултуре је у највећем степену последица напада болести и штеточина. Из тог
разлога се ни појачаним ђубрењем не може ублажити неповољан утицај монокултуре.
Поред тога, што не подноси монокултуру, сунцокрет не подноси ни брзо враћање на
исту површину. Раније се препоручивало да се плодоред постави тако да се сунцокрет враћа
на исту површину тек после 3-4 године. Међутим, у савременој производњи сунцокрета се
мора имати у виду околност да су високородне сорте, односно хибриди сунцокрета
осетљивији на болести, као и чињеница да се вегетативна маса сунцокрета после жетве
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заорава. Због тога овај усев не би смео да се врати на исту површину пре него што прође 6 -7
година.
Сунцокрет не поставља некакве посебне захтеве према предусевима. Ипак, не треба га
гајити непосредно после разоравања травног покривача, као и после вишегодишњих
махуњача. У сувљим рејонима луцерка може бити врло неподесан предусев за сунцокрет, јер
исушује земљиште, а нарочито дубље слојеве из којих се сунцокрет снабдева водом у
критичним периодима. Једногодишње махуњаче могу бити добри предусеви за сунцокрет
изузев соје због неких заједничких болести које се јављају и на сунцокрету. Окопавине које
касно стасавају нису подесне као предусеви због касне јесење обраде. Кукуруз се сматра
добрим предусевом, нарочито рани хибриди чија се берба обавља раније. Озиме и јаре
стрнине су такође добри предусеви а најбоља је озима пшеница што се у пракси најчешће и
дешава. Сунцокрет може доћи и иза кромпира али то треба избегавати јер и он доста
исцрпљује земљиште.
У екстензивној ратарској производњи сунцокрет је третиран као лош предусев пошто
из земљишта износи знатне количине хранљивих материја. У интензивној производњи он је
добар предусев за готово све њивске биљке. После њега земљиште, по правилу, остаје
незакоровљено и у добром физичком стању. Међутим, у сувљим рејонима мање је подесан
предусев јарим усевима, а нарочито оним који имају веће потребе у влази и дужи
вегетациони период, пошто исушује дубље слојеве земљишта. Зато је знатно бољи као
предусев озимим усевима, односно, озимим стрним житима. У том погледу он има значајну
предност јер доста раније напушта парцелу што омогућава да се обрада и сетва озимих усева
изведе благовремено и квалитетно. Код нас се после сунцокрета најчешће сеје озима
пшеница а соју никада не треба сејати после шунцокрета.
Сунцокрет може да се гаји и као пострни усев. Успех пострне сетве зависи, пре свега
од обезбеђености земљишта влагом и од предусева. Набољи предусеви у пострној сетви су
пшеница, јечам, грахорица и други усеви који рано напуштају земљиште.
Душан Деспотовић, дипл. инж. ратарства и повртарства

Сетва 2019/2020
На територији града Лознице и општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник, коју
покрива ПССС Пољосавет Лозница, ове јесени засејано је близу 6.000 ха озимих стних жита.
Од наведених локалних самоуправа, територија града Лознице, представља 80 % од
посејаних озимих стрних жита на све четири самоуправе.
У структури сетве најзаступљенија је озима пшеница, затим јечам, тритикалe, овас и
раж. Услови за извођење сетве ове јесени нису били идеални. Као прво, каснила је основна
обрада земљишта из разлога дефицита падавина. Земљиште је било немогуће припремити за
сетву јечма, овса и ражи. Њихова сетва иде раније од сетве пшенице. Неки типови земљишта
могли су се редукованом обрадом припремити за сетву, док на тежим земљиштима, никаква
обрада није могла бити обављена, како би сетва била обављена у оптималном агротехничком
року.
Према доступним подацима о планираним површинама за сетву озимих стрних жита,
које ПССС добијају од Републичког завода за статистику, пшеница је требала бити посејана
на нештo испод 4000 ха. Та површина је посејана до почетка децембра месеца. Око 70 %
површина је посејано ван оптималног агротехничког рока. А није искључено да неће бити
даље сетве пшенице. Није за препоруку сејати је, из разлога поскупљивања производње и
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немогућности оправдања улагања. Посејана пшеница неће имати довољно дана у развоју да
квалитетно заврши вегетацију. Оптимално је око 260 дана, од сетве до жетве.
Уколико се жито сеје у циљу борбе против кукурузне златице, тада се може правдати
закаснела сетва.
Стање усева је разноврсно. Усев пшенице се тренутно налази у фазама ницања и
интензивног пораста надземне масе, као припреме за фазу бокорења која јој предстоји.
Јечам је посејан ја нешто преко 1.400 ха. Овса је посејано око 400 ха што је мање од
планиране површине за 30 %, ражи 150, мање 20%, док је тритикалеа посејано око 700 ха,
више око 40 % од планираних површина.
Њихово стање је када се узму у обзир сви фактори у овом делу производње,
задовољавајуће.
Житима предстоји јаровизација, али најава температура испод 0, омогућиће и
прелазак жита из вегетативне у генеративну фазу. Након јаровизације следи бокорење.
.

Миленко Ђурић, дипл инж. ратарства

Калцизација, врсте материјала и примена
Кречни материјал који се користи за неутрализацију киселих земљишта дели се на
природни и индустријски:
Природни кречни материјали су:
1. Кречњак - представља најјефтинији материјал за калцизацију и у себи садржи 80 до
95% карбоната. За примену мора бити фино самлевен и уситњен;
2. Доломит - материјал у себи садржи 80 до 90% карбоната. Даје јако добре резултате
при примени у ратарству и повртарству;
3. Лапор - меки кречњак који поред карбаната у себи садржи песак и глину;
4. Печени креч се добија печењем калцијум карбоната на високој температури. Делује
врло брзо и ефикасно али је сами процес производње скуп па се не користи у већој
мери у процесу калцизације.
Индустријски материјали за калцизацију
1. Сатурациони муљ – споредни производ у шећеранама. Да би се поправила pH
вредност потребне су знатно веће количине овог материјала, тако да се због
трошкова транспорта поставља питање исплативости.
2. Калцијум силикат је такође отпадни материјал из железара и врло споро делује у
земљишту.
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Начини примене кречног материјала:
1.Приколице за растурање стајњака су најефикасније за ову операцију. Агротехнички
гледано најбоље је кречни материјал користити са стајњаком али може и сам. Кречни
материјал се утовари у приколицу, изврше се подешавања брзине кретања ланаца и брзина
кретања агрегата. Наша је препорука да се подешавање изведе на парцели пре почетка рада.
Приликом примене материјала произвођачи треба да се придржавају препорука датих на
основу контроле плодности земљишта За растурање кречног материјала могу да се користе
све врсте приколица, како приколице са вертикалним, тако и приколице са хоризонталним
ваљцима. Проблем не представљају ни старији модели приколица са дрвеним дном. По
потреби ако долази до загушења, на дно приколица може да се дода слама. Употребом
приколица цео процес је у највећој мери механизован. Уопштено правило је да се ова
операција врши по тихом времену без ветра.
2. Примена кречног материјала може да се изврши и помоћу расипача минералног
ђубрива али је овај процес нешто спорији и захтева више људског рада, већа је вероватноћа
за појаву прашине, па би требало користити заштитну маску и одело. Подешавање количине
расутог материјала се врши на парцели.
3.Примена кречног материјала може да се врши и лопатама из тракторске приколице уз
лагано кретање трактора и приколице. На овај начин се не постиже равномерност у
разбацивању материјала по парцели као код претходна два начина, захтева највеће учешће
људског рада, заштитну опрему, али у неким условима је ово једини начин да се ова
агротехничка мера обави.
После примене кречног материјала, било да се он растура по узораној или необрађеној
парцели, обавезно је његово уношење у земљиште тањирањем или орањем. Уколико се
материјал примењује заједно са стајњаком заоравање извршити у року од четири сата да не
би испарио амонијачни облик азота.
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Радмила Ћалић, дипл. инж.заштите биља

Крушкина бува
У засадима се крушкина бува сваке године појављује у различитом интезитету. На
њену појаву утичу многи фактори, међу којима и претерано ђубрење азотом, бујност засада,
густина склопа (до 10000 садница/ха), осетљивост сорти, јачина резидбе, наводњавање,
уништавање корова, уништавање природних непријатеља и брзо прилагођавање
пестицидима. Крушкину буву практично фаворизује човек, у циљу да оствари што већи
профит. У таквим условима производње повећава се репродуктивност крушкине буве, која
више производи медну росу. Презимљујућа форма - Psylla piri - је имаго крушкине буве.
На нашем подручју пронађене су три врсте крушкине буве: обична (Psylla piri), velika
(Psylla pirisuga) i mala (Psylla piricola). Економски најзначајнија штеточина у интензивној
производњи крушке је обична крушкина бува. Ова штеточина код нас има 4-5 генерација
годишње и велики потенцијал размножавања. Штете наносе ларве сисајући сокове на младом
лишћу и младарима, пупољцима и плодовима, услед чега може доћи до жућења и увијања
листова, опадања цветних, лисних пупољака и младих плодова. Ларве крушкине буве праве и
индиректне штете, јер се на излучену медну росу насељава гљива чађавица, услед чега лишће
и плодови постају црни. Као последица тога смањује се фотосинтетска активност, а код јачег
напада долази и до опадања листова и плодова. Нападнути плодови губе и тржишну
вредност. Одрасле јединке крушкине буве су преносиоци фитоплазме Pear decline ,
проузроковача изненадног пропадања крушке. Сваке године прави штете на локалитетима
где се крушка гаји. Крушкина бува презимљава у одраслом стању у пукотинама коре или
другим погодним скровиштима.
Сузбијање крушкине буве током вегетације је веома тешко. С једне стране због малог
броја ефикасних препарата, а с друге стране због могућности настајања резистентних сојева
употребом препарата истих или сличних механизама деловања. У каснијој фази (мај-август)
природни непријатељи ове штеточине могу у значајној мери да редукују њен број. У овом
периоду неки инсектициди, који се користе за сузбијање крушкиног смотавца, делују и на
природне непријатеље крушкине буве. Због тога је препоручљиво да се за сузбијање
крушкиног смотавца у оваким засадима користи првенствено препарат Dimilin.
Потребно је сузбити одрасле, презимеле инсекте у јесен и пролеће, пре опадања лишћа и
кретања вегетације ради смањења популације у наредној сезони. Пре полагања јаја
користити неки од пиретроида уз додатак минералног уља, јер женке крушкине буве не
полажу јаја на уљну подлогу. Када се у засадима крушке где је вегетација при крају,
забележи јача појава крушкине буве, треба применити пиретроиде у комбинацији са
минералним уљима. Тиме се бројност ове штеточине редукује пре њеног одласка на
презимљавање. Третман треба спровести по сунчаном дану, у најтоплијем делу дана.
Препарати за заштиту:
-

Уље за време мировања вегетације, у случају јаче најезде и током вегетације у
концентрацији 0.3%.

-

Инсектициди : Vertimec, Insegar, Cipkord, Harpun, Tonus, Voliam targo 063-SC
(hlorantraniliprol+abamektin)-0,075% - 0,11%, Vertigo 1,8 EC (abamektin)-0,075% - 0,1%,
Abastate EW (abamektin)-0,075%, Vertimec 018 EC (abamektin)-0,05%, Apache 50 WG
(klotianidin)-350g/ha, Movento 100 SC (spirotetramat)-0,15%.
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Живко Стефановић, дипл.инж. за агроекономију

Регистрација и одобравање објеката за производњу и промет хране
животињског порекла
Новим правилником о регистрацији објеката за производњу и промет хране
животињског порекла регистрација у домаћинству је обавезна, али крајње једноставна.
Ако немате регистарски број, практично нећете моћи да предате храну животињског порекла
произведену на газдинству легално на откуп откупљивачима. Са друге стране, више нећете
морати да се бринете када износите мед, јаја, сирово млеко, рибу на продају на пијаце или на
продајне изложбе, јер ће ваша продаја бити у потпуности легална, пошто имате регистарски
број.
Прави се разлика између регистрованих и одобрених објеката. До сада су СВИ
објекти били искључиво „одобравани“. Регистрација објекта за производњу и промет хране
животињског порекла јесте поступак покренут по захтеву странке за упис у Регистар
објеката без претходног утврђивања испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно
општих и посебних услова за хигијену хране животињског порекла. Одобравање објекта за
производњу и промет хране животињског порекла јесте поступак покренут по захтеву
странке за упис у Регистар одобрених објеката и којим се утврђује да ли објекат испуњава
прописане ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену
хране животињског порекла.
У регистар објеката за производњу и промет хране животињског порекла уписују се
пре почетка обављања делатности правно лице, предузетник и физичко лице које има РПГ, а
у регистар одобрених објеката за производњу и промет хране животињског порекла уписују
се пре почетка обављања делатности правно лице и предузетник.
Објекти који се региструју су : Објекат у примарној производњи хране животињског
порекла намењен за јавну потрошњу (објекат за производњу јаја, објекат за примарну
производњу меда и других производа пчела, објекат у коме се производи сирово млеко,
узгајалиште риба, шкољкаша и остали објекти из аквакултуре, објекат за узгој пужева и
други објекат у коме се обавља делатност примарне производње хране животињског
порекла); објекат који се примарно користи као приватни стамбени простор у којем се
припрема свежи сир и кајмак ради стављања у промет; објекат у коме се обавља делатност
складиштења хране животињског порекла без температурног режима; откупно место за
млеко; објекат за сакупљање јаја; месаре (касапнице); рибарнице; аутомати за продају;
продајна возила.
Објекти се региструју на основу права својине, односно другог основа коришћења
објекта, подношењем захтева за упис објекта у Регистар објеката на адресу МПШВ
Управа за ветерину , ул. Омладинских бригада 1 11070 Нови Београд. Уз захтев
доставља се доказ о власништву над парцелом где се налази објекат и оригинална уплатница
административне таксе од 2.470,00 динара.
После пријема захтева Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен и на
основу уредно поднетог захтева врши упис објекта у Регистар објеката и одређује
регистарски број, који је јединствен за тај објекат. Најкасније у року од три месеца од дана
аутоматског уписа у Регистар регистрованих објеката, обавиће се службена контрола ради
провере испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова
за хигијену хране животињског порекла.
У Регистар објеката уписују се и промене података настале у вези са подацима који су
уписани у регистар (захтев и докази). Објекти за производњу и промет хране животињског
порекла бришу се из Регистра објеката, на основу одлуке о престанку обављања делатности
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или ако престану да испуњавају утврђене услове у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.
Објекти за производњу и промет хране животињског порекла који су до дана ступања
на снагу овог правилника регистровани, односно одобрени постају уписани у складу са овим
правилником у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката и задржавају
додељени ветеринарски контролни број.

Златица Крсмановић, дипл. инж. воћарства и виноградарства

Јесење ђубрење воћњака у органској производњи
Јесен и зима, односно период мировања воћака је право време за основно ђубрење у
воћњацима. У конвенционалној производњи воћа за основно ђубрење се користе органска и
минерална ђубрива, док се у органским воћњацима углавном користе органска ђубрива
органског порекла, а то је у већини случајева стајњак.
За исхрану биљака и оплемењивање земљишта у органској производњи користе се
органска, минерална и микробиолошка ђубрива која се налазе у прабвилнику и списку
дозвољених средстава. Ђубрење у органској пољопривреди је усмерено на правовремено
снабдевање земљишта и обезбеђивање биљака хранљивим материјама, водећи рачуна о
њиховим губицима. За успешну органску производњу приоритетно је одржавање плодности
земљишта а не ђубрење гајеног усева. Пожељно је да се у органским воћњацима сваке године
ради агрохемијска анализа земљишта и на основу ње ђубри земљиште.
Стајњак за ђубрење органских засада воћа треба да потиче са органских сточарских
фарми или са газдинстава са екстензивном сточарском производњом. Увек се у воћарству
користи добро згорео сатајњак који је дозревао минимум шест месеци (најбоље годину дана).
Стајњак се извози на парцелу, растура око стабала или у траке (у засадима малине и купине)
и одмах обрадом уноси у земљиште. Количина стајњака зависи од резултата агро-хемијске
анализе и креће се око 10-20-30т/ха. Најбоље је ђубрити сваке јесени или сваке друге године.
Осим згорелог стајњака са фарми за ђубрење у органској производњи може се користити
осушено, дехидрисано животињско ђубриво које се може набавити у пољопривредним
апотекама под називом пелетираног стајњака. Предност овог ђубрива је што у себи не
садржи семена корова, лакше је за употребу, користе се далеко мање количине по јединици
површине. Количина коришћеног гранулисаног стајњака за органску воћарску производњу је
од 1-3т/ха. Глистењак је једно веома добро ђубриво али захтева ангажовање, сигурно се
вреди позабавити његовом производњом. Компост се такође може користити у органској
производњи. То су компостирани отпаци из домаћинства и пољопривредног газдинства,
биљни остаци. По правилнику се могу користити и тресет, остаци после производње
печурака, остаци угинулих црва и инсеката, гуано, производи или нус-производи
животињског порекла, производи и нус-производи биљног порекла, морске траве и
производи од морских трава, струготина или дрвени остаци, компостирана кора дрвета,
дрвени пепео.
Сва наведена хранива дају успех у воћарској органској производњи али се на нашем
подручју предност даје добро згорелом стајњаку који поред утицаја на плодност земљишта
веома добро утиче на структуру и водно-ваздушни режим земљишта.
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АГРОПОНУДА
БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СРБИЈЕ

Поштовани пољопривредни произвођачи посетите страницу
http://www.agroponuda.com/ или нам се обратите ако желите нешто да огласите да
продајете или купујете.

ПССС - „ПОЉОСАВЕТ” ДОО – ЛОЗНИЦА
015/7883-760 7883- 546 e-mail: zzplo@orion.rs

Пољопривредни саветодавци:
Радмила Ћалић, саветодавац за заштиту биља
Златица Крсмановић, саветодавац за воћарство
Гордана Вујаклија, саветодавац за сточарство
Милица Попадић, саветодавац за ратарство и повртарство
Душан Деспотовић, саветодавац за ратарство и повртарство
Миленко Ђурић, саветодавац за ратарство
Живко Стефановић, саветодавац за агроекономију

тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-546
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