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СМЕШТАЈ ТЕЛАДИ
Приредила: Петровић Јелица, дипл.инж.сточарства
За успешан одгој телади важни су извесни принципи смештаја: чист објекат или
део објекта у коме се држе, изолација од осталих грла у стаду, ниска влажност, одсуство
промаје, сув лежај и обезбеђена вентилација. За новорођено теле није добро користити
сувише топлу или отворену хладну стају. Боље је обезбедити оптималну температуру у
просторији и довољно свежег ваздуха. Утврђено је да је минимална критична температура за тек рођено теле 13°Ц, и да се она до 20-ог дана смањује до 8°Ц. Предности држање телета у индивидуалном боксу првих 14 дана живота су у могућности боље индивидуалне контроле и спречавања директног контакта с другим теладима ради заштите
од инфекција.
На газдинствима која држе мали
број крава, телад су обично смештена у
истој просторији с кравама или у
посебној, али под истим кровом. На
већим фармама телад се држе у посебним
о бј е ктима, о б ично везаним за
породилиште. За телад док се хране
течним хранивима обавезна је
индивидуална исхрана, било да су у
појединачним боксовима или у групном
држању, што се обезбеђује тзв. хватачима
на групним боксовима или постојањем
"трпезарија". Оптимална температура за
теле је 17°Ц, а зона комфора од 10 до 24°
Ц. Прихватљива релативна влажност
ваздуха у објектима за телад је 50-75%.
У погледу вентилације, минимална
брзина измене ваздуха за младо теле
(телесне масе 45 кг) је 17 метара кубних
ваздуха на час зими и 42 м³/час лети.
Осветљење се планира тако да буде 0,36
м² површине прозора по телету. Треба
нагласити да температура простора за
телад није толико критична као влажност
и измена ваздуха.
У условима хладне климе најуспешнији
је одгој телади у објектима који су
адекватно вентилирани, чиме се

одстрањује влага и засићен ваздух. Да би се
одстранили аеросол контаминанти и влага,
потребне су бар четири измене ваздуха на
час, а при топлом времену и више. За телад
је веома неповољна комбина-ција високе
влажности ваздуха и ниске температуре, која
често проузрокује обољења органа за
дисање.
У погледу смештаја телади, могу се
препоручити норме које треба узети у обзир
при обезбеђењу потребне подне површине.
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Величина група треба да је усаглашена с просеком
годишњих тељења и дужином периода напајања, с тим
да не буде сувише великих разлика у старости телади
унутар једне групе. Један од могућих начина држања
телади су мобилне индивидуалне кућице (иглои),
постављене на отвореном простору, најбоље на

За смештај у групе:
•
•

до 8 недеља узраста, минимално:
1,1 м² ,
од 8 до 12 недеља: 1,5 м² .
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бетонској подлози с нагибом. Могу бити с малим испустом
(ограђен и непокривен простор пред улазом у кућицу) или без
њега. Овакав смештај је од посебног значаја на фармама где су
честа обољења телади, као могућност да се што брже и
успешније прекине ланац инфекција. Промена места кућицаиглоа при овом држењу је веома важна, независно од тога да
ли има или не проблема са здрављем телади. У идеалном
случају, кућица треба да промени три локације у току одгоја
телета, задржавајући се равномерно 4 до 6 недеља на једној.
Препоручује се да се телад што раније, у првим сатима
живота, изложе температури околине. У хладним данима
прехладе су могуће код телади која су дуго пре тога држана у
топлим стајама. При таквом смештају телад се успешно
одгајају, али је рад око њих тежи, зато што су особе које их
опслужују изложене неповољним временским приликама. У
неким истраживањима утврђен је већи утрошак рада и хране
него при конвенционалном држању.

Рутинске операције
Гајење телади праћено је извођењем одређеног броја
рутинских операција, као што су контрола
здравственог стања, мерење телесне масе,
обележевање, спречавање пораста рогова, уклањање
пасиса и си. И поред оптималних услова смештаја и
адекватне исхране, у првим недељама живота могу да
се појаве дијареа и болести респираторних органа
телади. Дневна контрола здравственог стања треба да
се заснива на праћењу њихове активности, апетита при
напајању, дисања (учесталост респирација и кашаљ),
секреције из носа и сузења, екскремената
(конзистенција, боја и мирис), изгледа длаке, зглобова
и пупка. Често је температура тела показатељ
евентуалних инфекција и упала. Нормална телесна
температура телета је између 38,8 и 39,2°Ц; када се она
повећа изнад 39,5°Ц треба хитно предузети
одговарајуће мере. Један од основних показатеља за
нормално напредовање телета је остварени прираст,
односно постизање жељене телесне масе при преласку
у категорију јунади. Нормално се сматра да је то време
узраста од 120 дана, али оно може бити од 90 до 180
дана, у зависности од технологије гајења. Да би се то
могло контролисати, потребно је извршити мерење
телесне масе бар при тељењу, крају течне исхране и
превођењу у категорију јунади, а по могућности и
чешће. Спречавање пораста рогова код телади се врши
помоћу штапића масне соде, каустичне течности или
путем електрокаутера спаљивањем основе рога. Када
се користе штапићи или каустична течност тада се овај
захват изводи у узрасту од 2. до 5. дана, најкасније до
деветог дана. Уколико се спречавање пораста рогова

обавља електрокаутером, онда је то у узрасту од 4. до 21. дана.
Уз ове препарате и опрему даје се упутство којег се треба
држати. Обележавање телади стављањем ушних маркица за
сада код нас врше овлашћене ветеринарске станице.
Ако нису евентуално присутне пасисе код женске телади
елиминисане одмах по рођењу, упоредо с дезинфекцијом
пупка, то се може учинити и нешто касније, с месец дана, на
исти начин, одсецањем оштрим маказама, након чега следи
дезинфекција рана. Прва селекција се обавља приликом
превођења телади у категорију јунади. Мушка телад се
усмеравају у приплод или тов, у зависности од оцене у односу
на стандарде, с обзиром на порекло и расу. Женска телад у
овом узрасту углавном се задржавају за приплод, изузев грла с
великим одступањем у погледу телесне развијености.
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СТАЊЕ ОЗИМИХ УСЕВА И ПРИХРАНА ПШЕНИЦЕ
Приредио: Денић Златко, дипл.инж.ратарства
На подручју Нишавског округа под пшеницом засејано је
30550 хектара. Сетва пшенице почела је почетком октобра и
треајала је са пркидима због временских пролика до прву
декаду децембра , када је и завршена. Због слбог материјалног
стања пољопривредника у сетви употребљена је минимална
количина НПК ђубрива. На појединим парцелама сетва је
обавњена без уптребе минералних ђубрива. Стање озиме
пшенице на подручју Нишавског округа је задовољавајуће,
пшеница се налази у различитим фазама развоја у зависност
од рока сетве и употребе минералних ђубрива. Пшеница која
је засејана у оптималном року сетве налази се у завршној фази
бокорења са по 3-4 бочна изданка и такви усеви су у најбољем
стању и кондицији. Временски услови који су владали током
сетве погодовали су каснијој сетви тако да је пшеница,
засејана у новембарски рок сетве имала је повољну влагу и
температуру и у зиму је ушла спремна за презимљавање.
Ниске температуре које су биле нису могле озбиљно да оштете
пшеницу биле су кратког интезитета и имали смо снежан

покривач, који је заштитио виталне органе пшенице
од измрзавања. У наредном периоду што наши
пољопривредници треба да уреде а то је да да узму
узорак земљишта на парцели под усевом пшенице и
ураде
анализу азота на основу Н-ми методе, на
основу ове анализе имачемо тачну количину азота у
земљишту. Према резултатима анализа земњишта
који ради ПССС Ниш садрђај лакодоступног азота је
задњих година све мањи. Ако пољопривредници
нису у могучности да уреде агрохемиску анализу
земљишта онда се ради препорука на основу стање
усева, рока сетве и употребе минералних ђубрива у
старту, систем ђубрења прилагодити условима климе
и земљишту.
На основу стања усева са прихраном
треба
кренути крајем фебруара и то на оним
површинама где је сетва обављена у оптомалном
року сетве и у старту је употребљена мала лоичина
НПК ђубрива. Бујне усеве треба прихранити касније.
За прихрану користити КАН , АН или УРЕУ.
Ђубриво типа УРЕА 46% азота делује спорије за
његову трансформацију треба до две недеље и
постоји могућност да се азот губи волотизацијом.
Наша је препорука да у зависности од стања
земњишта пољопривредници се определе за КАН или
АН. Брже делује КАН јер се 50% азота налази у лако
доступном облику. Не препоручујемо прихрану било
којом формулацијом НПК ђубривима. Земљишта на
нашем подручју су угавном благо кисела и кисела.
Количина азота зависи од стања усева, рока сетве и
употрбе минералних ђубрива у сетви. Према општем
стању количина би се кретала од 250-350кг/ха КАН.
Прихрану обавити у два наврата прву прихрану
обавити са 70% од потребне количине а другу
прихрану, корективну са осталих 30% петнест дана
после прве прихране.

ЗИМСКО ПРСКАЊЕ
Приредила: Војиновић Љиљана, дипл.инж.заштите биља

Крај зиме је врло важан период за
сузбијање неких болести на
воћкама и виновој лози, па мере
заштите и сузбијања тих болести у
овом раздобљу треба схватити
озбиљно и спровести их када за то
дође време.

Зимско прскање воћа се обавља пошто се изврши резидба и механички
послови у воћњацима. Уклонити оштећене, суве гране, сакупити
преостале плодове и све изнети из воћњака и спалити. Зимско прскање
је значајна и обавезна мера у производњи воћа. Изводи се у време
мировања вегетације
У претходном периоду снег је комбинован са високим температурама,
тако да су створени услови за кретање вегетације и сокова у биљци.
Препорука је да се зимско прскање обави крајем фебруара , почетком
марта. Велики број проузроковача болести и штеточина по завршетку
вегетације остаје и презимљава на стаблу и гранама. Зимским
прскањем редукујемо бројност ових штеточина и тако смањујемо број
каснијих третмана у току вегетације што нам је и циљ.
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У вегетацију улазимо са мањим потенцијалом
заразе, а тиме избегавамо скупа средства у вегетацији.
Смањеним
бројем
третирања
у
вегетацији
произвешћемо и здравију храну без остатака пестицида
у плодовима јер је то приоритет у свакој производњи.
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Овим прскањем сузбијамао коврџавост лишћа
брескве, шупљикавости лишћа коштичавог воћа, чађаве
краставости јабуке и крушке, рогача шљиве, црне пегавости
винове лозе. Од штеточина сузбијамо презимљавајуће облике
штитастих и лисних ваши, крваву ваш на јабуци , крушкину
буву, смотавце и тд.

Од средстава за зимско прскање користе се средства на бази бакра (Cuproxat, Bakrocid, Blue Bordo, Bakarni
oksihlorid) којима се додају минерална уља (Belo ulje, Galmin, Belol). Комбинација бакра и минералног
уља истовремено делујемо на проузроковаче болести и на штеточине. Имамо у понуди и црвено уље
које представља готову комбинацију минералног уља и бакра из бакарног оксида. Црвено улје је
контактни комбиновани фунгицид, инсектицид и акарицид. Његовом применом истовремено сузбијамо и
проузроковаче болести и штеточина. Црвено улје се примењује у концентрацији 2-3 одсто, у време
мировања, а са кретањем вегетације концентрација се смањује на 1-1,5 одсто.

Гајена биљка

штетна врста

ЈАБУКА

калифирнијска штитаста ваш,
црвена воћна гриња, зелена
ваш јабуке,зелена миграторна
јабукина ваш
чађава краставост

КРУШКА

ШЉИВА

Препарат и
концентрација пимене
GALMIN ( 2-4%)
+

BAKARNI
OKSIHLORID
(0,5%)
GALMIN ( 3-4%)

обична и велика крушкина
бува

Време примене

у фазама развоја пупољака,до
фазе када су зелени листићи
5мм изнад љуштуре пупољка

у фазама развоја пупољака,до
фазе када су зелени листићи
5мм изнад љуштуре пупољка

штитаста ваш, шљивина
брашнаста ваш, мала шљивина
ваш

GALMIN ( 3-4%)
+

у фазама развоја пупољака,до
фазе када су зелени листићи
5мм изнад љуштуре пупољка

рогач шљиве,шупљикавост

CUPROZIN 35
WP(0,35%)
GALMIN ( 3-4%)
+
BAKARNI
OKSIHLORID
( 0,75%)

у фазама развоја пупољака,до
фазе када су зелени листићи
5мм изнад љуштуре пупољка

штитаста ваш брескве,
БРЕСКВА
коврџавост
листа,шупљикавост

Ј А Н У АР С К И БИ Л ТЕ Н б р . 1

Бр.1/2011. Ниш

Страна 5

Приликом прскања стабла добро окупати
Прскање обавити по сувом и тихом времену, уз
раствором за третирање. Обратити пажњу да сви делови обавезно коришћење заштитне опреме. Коврџавост лишћа
воћке од врха па наниже морају бити добро наквашени.
брескве које проузрокује гљива Tafrina deformans је
Зимско прскање посебно је значајно у заштити најважнија и најчешћа болест на брескви. Симтоми су
брескве од коврџавости лишћа које значајно утиче на коврџање листова, које губи хлорофил и прелази у црвену
смањење приноса. Зато је потребно крајем фебруара, боју. Листови потпуно опадају код јачег напада, тако да
почетком марта , зависно од временских прилика биљка губи енергију на стварање новог лишћа. На тај
обавити прскање бакарним средствима. Битно је да се начин губи се наквалитету и квантитету плодова. Такође
биљка опрска пре кретања вегетације. Ово је значајно јер долази до стварања мањег броја родних пупољака за
Tafrina deformans инфекцију остварује у фази бубрења следећу годину. Код чешћих зараза овог патогена долази
до потпуног пропадања и сушења воћака.
пупољака, и то када се одваја од љуспице.
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Задатак пчелара у наредном периоду је да
обезбеди услове пчелињим друштвима да
се што брже обнове и ојачају. До застоја у
развоју легла може доћи, али не зато што
у кошници нема меда, већ зато што се
брзо троше резерве полена кога има мање
него меда. Застој у развоју легла
неповољно утиче на развој друштава,
њихову јачину и успешно искоришћавање
наступајућих паша. Проблеми при
извођењу легла могу се избећи, чак се и
активност пчела у неговању подмлатка
може повећати. Зато је потребно да се
друштва, ако у њима нема довољно
полена, шест недеља пре прве паше почну
прихрањивати припремљеним резервама
цветног праха или његовим заменама.

У наредном периоду (фебруар месец) се подњаче мање-више
запрљају. Ту су мртве пчеле које су биле неспособне за даљи рад, па
су напустиле зимско клубе и угинуле на поду. На подњачи су и
измрвљени воштани поклопци ћелија из којих су пчеле потрошиле
мед, затим и остаци пролива који може да задеси друштво због дуге
зиме, лоше хране или болести. Пчеле тешко одржавају хигијену у
кошници па им је неопходно помоћи. Да би им се то олакшало, првог
лепог дана треба очистити па и дезинфиковати подњачу. На лето се
убаце два-три млаза дима, затим се пажљиво скине кров и ножем
раздвоје подњача и тело (кошница). Тело се ставља на изврнути кров,
који задржава пчеле које спадну са рамова. Стара подњача замени се
новом, чистом подњачом. Кошница (тело) врати се на своје место и
покрије без узнемиравања пчела. Са одстрањене подњаче четком или
ножем уклоне се мртве пчеле, труње и нечистоћа, а затим се подњача
опали пламеном. Тако се добија друга чиста подњача, па се посао
може наставити на следећу кошницу. По завршетку посла мртве
пчеле се одвоје од труња и спале, а труње (воштани поклопци)
претопе у восак.
Све наведене операције треба обавити по лепом, сунчаном и топлом
дану, како би што мање узнемирили пчелињу заједницу.

