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Земљиште је природна историјска тековина, највеће богатство сваког друштва. То је
површински, растресит слој Земљине коре настао као резултат заједничког деловања геолошке
подлоге, климе, рељефа, органског света и времена. Обрадиво земљиште је највеће природно
богатство једне нације. Пољопривредно земљиште је јавно и трајно добро од општег друштвеног
интереса те је друштво обавезно да се стара о очувању земљишта, његове плодности и његовом
рационалном искоришћавању.
Плодност земљишта је најважнија особина земљишта, представља потенцијал земљишта да
задовољава потребе биљака за хранивим елементима, водом, довољном количином ваздуха,
топлотом и повољним физичко-хемијским особинама за нормалан раст и развој биљака. Земљиште
је полудисперзни систем изграђено из честица различитих димензија. Механички састав земљишта
је квантитативно учешће честица различитих величина које се групишу у механичке фракције са
граничним
вредностима
њихових
димензија. Механички састав земљишта
утиче на водни, ваздушни и топлотни
режим земљишта а индиректно на
хемијске и биолошке особине земљишта.
На тај начин уз хемијски састав
земљишта, механички састав земљишта
одлучујући је фактор спровођења било
какве биљне производње.
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На територији Нишавског округа преовлађује земљиште типа смоница и гајњача. Ово су
земљишта тешког механичког састава са високим садржајем глине врло непогодна за обраду и
подложна исушивању у сушном делу године или забаривању у влажнијем делу године. Због тога је
препорука да се путем примене подривача продуби за воду непропусни или врло сабијени слој
земљишта чиме би се поправио водно ваздушни режим земљишта као и утицало на побољшање
физичко хемијских особина земљишта. Услед дугогодишњег искоришћавања земљишта, применом
обраде која је или недовољно дубока или често редукована дошло је до сабијања земљишта и
стварања водо-непропусног слоја такозваног „плужни ђон“ на веома малој дубини. Због тога се у
јако влажним условима на поменутим парцелама често задржава вода услед чега се јављају штете
на посејаним усевима у смислу пропадања истих или неповољни хемијски процеси у земљишту и
бројне болести и штеточине на будућим усевима. У сушнијем делу године пак долази до врло брзог
губитка влаге, слабог развоја кореновог система и бржег слабљења биљака и њиховог пропадања.
Непоштовањем правилне смене усева односно плодореда честом сменом само два усева, кукуруза и
пшенице, јављају се бројне биљне болести, неквалитетни процеси минерализације органских
остатака и услед недостатка органског ђубрења смањење садржаја хумуса у земљишту.
Општа карактеристика поменутих типова земљишта је висока киселост односно ниска pH
вредност. Због тога је велики проценат овог земљишта потребно поправити у погледу pHреакције
раствора. Неповољна хемијска реакција, чак и испод 4,5, је врло заступљена на парцелама
Нишавског округа. Повећан садржај водоникових јона и смањење базних катјона често доприноси
повећању присуства растворљивих облика алуминијума и мангана у земљишном раствору који
условљавају блокаду биљних асимилатива и уједно токсично делују на саму биљку. На тај начин
киселост постаје ограничавајући фактор биљне производње, па чак и онемогућује производњу
појединих биљних култура. Многи произвођачи су у предходном програму калцификације успели
да поправе pH вредност земљишта, међутим то је процес који би требао да се настави на нашим
просторима јер је често реакција земљишта ограничавајући фактор у производњи бројних
ратарских, повртарских и воћарских култура. Већи део производних површина је са неповољном
хемијском реакцијом земљишта па их треба уврстити у даљи програм калцификације.
Права кречна ђубрива добијају се углавном из природних лежишта(кречњак, лапор, креда
доломит итд), као и отпад неких индустрија(сатурациони муљ, металуршке троске пепео итд).
Поред ниске pH вредности поменуте типове земљишта, као и највећи проценат производних
површина на другим типовима земљишта, карактерише сиромашност у погледу садржаја хумуса и
фосфора који су битни чиниоци плодности земљишта. Поред калцизације ових земљишта и
поправке pH вредности истих важне мере поправке биле би хумификација путем примене
органских ђубрива или зеленишног ђубрења, фосфатизације и опескавања у циљу поправке
механичког састава земљишта. На овај начин би се
поправио удео хумуса и постигли бољи потенцијали за
родност ових типова земљишта. На највећем проценту
производних површина изостаје примена стајњака, а
производња је заснована на примени минералних
ђубрива. Применом стајњака побољшао би се водноваздушни режим земљишта, поправила структура,
садржај хумуса, и активирали микробиолошки процеси у
земљишту. Најбољи резултати у биљној производњи
могу се очекивати комбинацијом примене стајњака и
минералних ђубрива.
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СЕТВА/САДЊА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Приредила: Рашић Сузана, дипл.инж. ратарства
Сетву/садњу ратарских усева у органској пољопривреди требало би обављати употребом
семена које потиче из органске производње. Семе мора имати добре особине (чистоћу, клијавост,
апсолутну и хектолитарску масу, боју, сјај, мирис, облик и величину) и добра унутрашња својства
(висок генетски потенцијал родности, високу отпорност на неповољне услове средине). У себи
несме садржати примесе, посебно семена корова.
Пре сетве одређене врсте потребно је извршити избор парцеле на којој ће се та култура гајити.
Избор парцеле у органској пољопривреди је важан као и остали чиниоци у систему заштите
биљака. Избор парцеле треба да буде усаглашен са ставом да органска производња буде далеко од
загађивача. Ако је пак неко подручје у комбинацији са климатским чиниоцима подложно
интензивном јављању одређених болести, штеточина и корова, за гајење одабрати отпорније сорте
и хибриде. Осим тога, на таквим земљиштима обавити превентивне мере деконтаминације.
Избор парцеле у погледу квалитета највише зависи
од културе. Тако, пшеница (нарочито озима)
захтева земљиште богато хранивима које није
кисело. Добри предусеви за пшеницу су луцерка,
детелина и друге легуминозе а од житарица овас.
Јечам просо и шећерна репа спорије ничу, слабо
подносе закоровљеност, па их је препоручљиво
гајити после усева који смањују закоровљеност
земљишта. У том погледу, као и у погледу хранива,
раж и овас су мање захтевни. Кукурузу и
сунцокрету погодују земљишта богата хранивима и
релативно добро подносе сушу у ранијим фазама
раста и развића. За кромпир су најпогоднија лака,
хумусна земљишта добре структуре јер на тешким земљиштима кромпир увек даје слабије
приносе. Најбољи предусеви за кромпир су легуминозе, биљке за зеленишно ђубрење и све остале
које остављају земљиште у растреситом и незакоровљеном стању. Зрнасте махунарке углавном
захтевају средње тешка земљишта која имају повољан садржај хумуса и ваздуха, што олакшава
процес азотофиксације.
Сам начин, време и дубина сетве директно зависе од културе. При сетви ратарских култура у
органској производњи употребљава се 10-15 % више семена у односу на конвенционалну
производњу. Осим тога, сетва се обавља у последњој декади оптималног рока сетве одређене врсте,
што заједно са претходним представља меру борбе против корова. Да би семе брже и уједначеније
ницало, оно се пре сетве може наклијавати, квасити и подгревати. У органској производњи обично
се употребљава око 200 кг семена пшенице по хектару.
Сетва се може обављати у редове, пантљике, кућице или
омашке. Дубина сетве свих правих жита је око 3 цм, једино
раж се сеје нешто плиће (око 2 цм). За сетву јечма је
потребно нешто већа количина семена (за око 20 %) у
односу на остале житарице. Кукуруз се сеје на дубину 4 - 5
цм и пошто захтева доста хранива осим ђубрења стајњаком
у јесен, потребно је обавити ђубрење још једном или два
пута у току вегетације. Кртоле кромпира се најчешће ручно
саде у претходно направљене бразде и то на размаку од 15
цм унутар реда, а размак између редова се креће 65 - 75 цм.
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ВУНА—прерада и производи
Приредила: Петровић Јелица, дипл.инж. сточарства
Прање:
Вуна се нежно пере и прањем ослобађа масноће и нечистоће. Пре прања вуна се истреса у посебним
машинама. Прање се врши у посебним огромним машинама, левијатанима из 3 до 5 корита која су
напуњена растворима за прање. Само прање се дели у потапање, прање и испирање. Потапање има
за задатак да омекша нечистоће и масноће и да их претвори у сапонификовану масу. Након тога се
врши прање. Испирање се врши у посебном кориту док се не добије чиста вода.

У случајевима издвајања ланолина пре прања, значи после операције потапања се из корита
посебним испирањем из сапонификоване масе издваја тј. добија ланолин. У случају јаче запрљане
вуне, укључујући и биљне остатке, одстрањивање нечистоћа се обавља на два додатна начина тзв.
карбонизовање и механичко одвајање. Карбонизовање је метода хемијским путем, где се вуна
потапа у благи раствор сумпорне киселине 4-5 0Бе, па се затим суши. При томе се хидролизују сва
биљна влакна, поцрне, постају крта и могу се механичким истресањем уклонити из вуне. При овој
обради вуна остаје неоштећена, али се ипак ова метода ређе примењује, јер влакна губе своју
гипкост, способност ваљања и упредања. Стога се чишћење заосталих нечистоћа од биљака чешће
врши на посебној машини гребенаљци механичким путем.

Фарбање:
Вуна се изванредно фарба. Фарбање се може извршити на три начина:
1. одмах након прања у пахуљицама,
2. након чешљња или израде пређе-конца или
3. фарбање готовог производа, штофа тзв. комадно фарбање.
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Сушење:

Чешљање:
Чешљањем се влакна одвајају једно од другог. Гребенањем се уклањају кратка влакна, а остала иду
у прераду, такође се врши и додатно чишћење.
Предење:
Предењем се влакна даље прерађују, а затим се од њих производе тканине.
Чување:
Након тога се вуна суши у посебним сушионицама. За сушење се користе различити системи, један
је путем фенирања, где се топао ваздух теран вентилатором, проводи кроз сам материјал и кроз
одовод одводи из сушионице.
Производи од вуне:
Вунени одевни предмети

Вунени теписи, прекривачи постељине

Вуна као изолациони грађевински матерјал

Ефикасан изолациони материјал, доступан и јефтин.
Смањује проток топлоте у згради.
Животни век око 50 година.
Топлотна спроводљивост овчје вуне на 10°С је 0,039W/mk, слично као и код осталих влакнастих
изолација.
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Изолација од овчје вуне се производи на начин да се вуна неколико пута испире како би се из ње
уклонио ланолин (масноћа животињског поpекла са вуне оваца, а има заштитну улогу). Затим се
меша с полиестером. Полиестер помаже да вуна задржи свој облик. Цели овај процес добијања
изолације од овчје вуне троши минимално енергије, тачније око 14 % енергије која би се потрошила
за производњу стаклене вуне.
Вуна у фармацији
Вуна се такође користи у фармацеутској индуртрији, заправо користи се ланолин.
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ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У ПЧЕЛАРСТВУ
Приредио: Јанковић Предраг, дипл.инж. сточарства
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је издвојило 200 милиона
динара за субвенције у пчеларству за регистроване пчелињаке и обележене кошнице.
Субвенције омогућују да се на сваких 10 кошница купи једна нова или плати једна
селидба . Рок за подношење захтева за остваривање субвенција од 500 динара по
кошници је 31. август 2013 године.
Након регистрације пољопривредног газдинства која је трајала до 1. априла 2013 г.
треба извршити обележавање пчелињих друштава и регистарцију пчелињака.
Обележавање пчелињака се састоји од регистрације пчелињака и додељивања
јеинственог идентификационог броја пчелињака (ХИД) , обележавање пчелињих друштава
јеиднственом идентификационом ознаком. ХИД је број газдинства који гаји пчеле и
добија се у територијално надлежној ветеринарској станици где се у оквиру постојећег
идентификационог броја газдинства (ИД) дописује ХИД број који потврђује да се у том
домаћинству налазе и пчелиње заједнице. Под тим бројем је пчелар уведен у
ветеринарску евиденцију држалаца пчела тзв. централну базу података.
Приликом обележавања стационираног пчелињака, пчелар добија још један ИД број,
а то је ИД број стајалишта, јер пчелињак су кошнице са пчелама а стајалиште је
локација на којој се пчеле држе у кошницама. Тако, пчелар може имати само један
ХИД број, а више различитих ИД бројева у звисности од тога на колико места има
стациониране пчелињаке и тај број се добија у територијално надлежној ветринарској
станици за локацију стационираног пчелињака.
Обележавање кошница обавља овлашћена територијално надлежна ветеринарска
станица на основу писаног захтева пчелара. Обележивач излази на терен, идентификује
пчелињак и причвршћује индентификациону плочицу на предњој старни кошнице код
полетаљке. Плочица је жуте боје од тврде пластике на којој су исписани ознака
Министарства, иденификациони број кошнице и бар-код ИД броја кошнице. У случају
губитка плочице или оштећења података на њој, пчелар у року од седам дана
обвештава овлашћеног обележивача ради издавања дупликата. Кошнице се обележавају
једном. Услучају повећања броја кошница добијају се нове плочице, а уколико се смањује
број кошница пчелар мора да врати плочице.
Пријављивање броја кошница обавља се два пута годишње, у априлу и октобру, како
би се пратило зимско угинуће пчела и промене укупног броја кошница у Србији, као и
правовременог планирања средстава за субвенције.
Пчелар који је регистровао пољопривредно газдинство и пријвио гајење пчела, а не
изврши њихово обележавање или не спроведе програм мера здравствене заштите
животиња, аутоматски прелази у пасиван статус газдинства и губи право на било
какве субвенције у текућој години.
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СЕОБА ПЧЕЛА НА ПАШУ

Пре било које сеобе, пчелар се обраћа надлежном ветеринару како би добио уверење
о здравственом стању пошиљке животиња тзв. транспортно уверење. Такође мора да
обезбеди писмену сагласност власника или корисника парцеле на коју ће одселити пчеле
и да достави подручној ветеринарској станици потписану изјаву која садржи име
катастарске општине и ктастарски број парцеле на коју сели, или ГПС координате
локације будућег привременог стајалишта. Ако се нова локација налази на територији
на којој је надлежна друга ветеринарска станица обавештава је и добија потврду о
извршеној регистрацији привременог стајалишта за кошнице. Ова потврда о извршеној
регистрацији важи само за ту локацију и свака наредна селидба подразумева поновно
покретање читаве процедуре, почев од здравственог уверења и осталог.
Иначе, уверење о здравственом стању пчела, које важи три месеца, вади се на
почетку сезоне, након што се испоштују захтеви из програма мера здравствене заштите
пчела, који подразумева пролећни преглед пчела на америчку кугу пчелињег легла,
тропилелозу (гриње) и етиниозу( америчка трулеж).
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СТИПС

Јединица мере дин/кг

Централна Србија
Београд

Краљево

Банана (Банана)

115

110

Бресква (Пеацх)

55

50

150

150

Грожђе-бело остало (Грапес-wхите отхер)

75

90

Грожђе-црно остало (Грапе-блацк отхер)

75

90

55

60

Грејпфрут (Грапефруит)

Јабука-остала (Апплес-отхер)
Кајсија (Априцот)
Крушка (Пеар)

55
170

Лимун (Лемон)

150

Малина (Роспберрy)

250

Орах (W алнут)
Поморанџа (Оранге)
Шљива (Плум)

Јединица мере дин/кг

70
145

60

60

1100
145

100

25

30
Централна Србија

Београд

Краљево

Боранија (Греен беанс)

80

80

Диња (Мелон)

11

20

Карфиол (Цаулифлоwер)

55

50

Краставац-салатни (Цуцумбер фор салад)

40

Ниш

20

Кромпир (Потато)

35

35

Купус (Цаббаге)

12

10

12

Лубеница (W атермелон)

12

12

12

Лук бели (Гарлиц)

150

Лук-црни (Онион)

45

40

Паприка-бабура (Пеппер-бабура)

40

50

Паприка-шиља (Пеппер-сиља)

45

50

Парадајз (Томато)

40

40

250

240

Пасуљ-бели (Беанс wхите)

Нови Сад Суботица

100

Купина (Блацкберрy)

Нектарина (Нецтарине)

Ниш

Војводина

Патлиџан (Еггплант)

35

Празилук (Леек)

65

Спанаћ (Спинацх)

120

Тиквице (зуццхини)

30

Зелена салата-комад (Леттуце-пиеце)

22

Шаргарепа (Царрот)

45

25

50

50

Војводина
Нови Сад Суботица
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