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Јесењим радовима у воћњаку почиње припрема за сљедећу сезону. По
завршетку бербе и вегетације обављају се радови у воћњаку који су
веома битни за добар род и квалитет плодова у наредној години.
Најважнији јесењи радови у воћњаку су:
10-12
-хигијена воћњака
8-9

-плаво прскање
-јесења, основна обрада земљишта
-ђубрење засада
-заштита младих воћњака од глодара
-кречење стабала
-подизање
нових
потсађивање старијих

засада

и

Хигијена воћњака
Под хигијеном воћњака се подразумева уклањање сувих, поломљених,
оштећених и болесних грана и мумифицираних плодова јер патогени
најчешће презимљавају на оваквим местима. На овај начин се доста
редукује појава болести и штеточина у наредној години. Сав сакупљени
материјал треба изнети из воћњака и спалити.

С тр ан а 2

С Е ПТ Е МБ А РС К И Б И ЛТ ЕН

Б р. 9 /2 0 1 3. Ниш

Плаво прскање
Плаво прскање или купање се обавља када опадне две трећине листова. Изводи се по тихом и
сунчаном времену када је темп. Изнад 50 Ц. Овим прскањем се сузбијају узрочници многих болести
чији проузроковачи презимљавају у крошњи воћака, скривени у пукотинама коре,
пупољцима,трулим органима и другим скривеним местима. Сузбијају се узрочници рогача шљиве,
монилије коштићавих воћака, бактериозне пламењаче јабуке и крушке, шупљикавост лишћа и
краставост плодова кајсије, коврџавост лишћа брескве, ескориозе винове лозе...

Јесења орање-основна обрада
Овом обрадом се обезбеђује благовремено измрзавање земље и акумулирање влаге , побољшава се
водно-ваздушни режим у земљишту, уништавају се корови и штеточине које презимљавају на
површини и у плићим слојевима земље. Дубина орања зависи од земљишта, развијености кореновог
система воћака и времена извођења. Не треба да буде већа од 12 цм.
Ђубрење засада
Једна од најважнијих агротехничких мера. Да би се постигао стабилан принос доброг квалитета,
гајене биљке морају имати на располагању довољно хранљивих материја. Уколико их земљиште
нема у довољним количинама оне се додају путем ђубрења. Правилним ђубрењем се побољшава
структура земљишта и повећава плодност којом се осигурава редован и висок принос, добар
квалитет плодова и равнотежа вегетативних и репродуктивних органа. Због сталног изношења
хранљивих материја из земљишта приносима постоји стална потреба да се земљишту додају
хранљиве материје, што се може постићи коришћењем органских и минералних ђубрива. У јесен се
уносе органска ђубрива (стајњак) и минерална ђубрива (НПК ђубрива) са мањим процентом азота.
Кречење стабала
Главни циљ кречења стабала је да се ублажи негативно дејство ниских температура на воћке. Бела
боја одбија сунчеве зраке и тако смањује загревање стабла током дана чиме се смањује
температурна осцилација између дана и ноћи која може довести до пуцања дебла. У рано пролеће
се успорава кретање сокова и одлаже почетак вегетације чиме се ублажава негативан утицај
прољетних мразева. (5 кг негашеног креча, 0,5 кг кухињске соли и 250-500 гр сумпора у прахумешавина треба да одстоји пар дана.)
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Заштита стабала од глодара
Зечеви, мишеви, волухарице и други глодари
могу нанети велике штете у воћњацима. зато
је у јесен, пре првог снега, стабла потребно
заштитити жичаном мрежом, папиром,
шашом,
кукурузовином...Мишеви
се
сузбијају растурањем мамака (Цинкфосфид).
Подизање нових засада
Јесен је право време да пољопривредни
произвођачи који су одлучили да заснују
нове воћњаке, то и ураде. Разлога за то је
више:
-лакше је доћи до квалитетног садног
материјала и одговарајућег сортимента
-воћке посађене у јесен се до пролећа и кретања вегетације добро укоријене и спремно дочекају
вегетациони период. Пролетно сађење је боље од јесењег само на збијеном, течком и хладном
земљишту и ако су у јесен климатски услови били лоши.
Подизање воћњака је сложен и одговоран посао јер се ради о вишегодишњим културама тако да се
грешке направљене прије и у току саме садње, тешко исправљају.
Пре подизања засада је прво потребно одабрати одговарајућу парцелу. Најповољније су парцеле са
благим нагибом. Будуће засаде НЕ ПОДИЗАТИ на свежим крчевинама бивших засада док је
најбоље садити после житарица или вишегодишњих легумизона. Пожељно је да правац редова буде
север-југ- осунчаност редова воћака је максимална, плодови су боље обојени, зрење плодова је
уједначеније, боља је проветреност засада, па је и смањено присуство болести и штеточина.
-Припрема терена почиње дубоким орањем-риголовањем, после чега земљиште постаје растресито
и са повољним водно-ваздушним и топлотним режимом. То и јесте услов да би се добро развио
коренов систем младих садница, а касније и одраслих воћака. Ако се оре читава површина
потребно је на парцелу унијети 15-20 т/ха добро згорелог стајњака, 400-800 кг/ха НПК ђубрива, са
мањим садржајем азота, а већим садржајем фосфора и калијума. Количина минералних ђубрива
зависи од обезбеђености земљишта са овим храњивима. Све ово је потребно заорати неколико
месеци прије садње. Ако се садња планира у јесен риголовање треба обавити у касно пролеће или у
току лета, како би летње врућине уситниле земљу.На овако припремљеном земљишту, пре саме
саадње плугом се могу извући бразде на одређеном међуредном размаку или копати мање рупе у
које може да се смести корен воћака.
Уколико , због великог нагиба или из било којих других разлога, није могуће обрадити читаву
површину, воћке се саде у ископане рупе. На тешким земљ. димензија 1x1 метар, а на лакшим
0,8x0,6 метара.
За успех у садњи потребно је:
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Одабрати добре саднице- Приликом избора садница посебну пажњу обратити на развијеност
корена и надземног дела саднице, идентитет сорте, старост и здравствено стање садница и да нису
механички оштећене. Надземни део треба да је потпуно зрео (здрвењен) у целој дужини, саднице
треба да имају добро очуване пушпољке по читавој дужини и добро срасло спојно место.
Водити рачуна о правилном распореду и размаку воћака у засаду, односно, потребнно је направити
план садње, нарочито ако се ради о странооплодним и триплоидним сортама. Тада у засаду морају
бити заступљене најмање три сорте које приближно једнако цветају како би се осигурала што боља
оплодња.
Пре садње потребно је прво припремити садницу. Одстранити све оштећене делове корена , а
сновне жиле кореновог системе треба равномерно скратити оштрим маказама (раван рез). Тако
припремљен корен потопити у раствор направљен од 1/3 свеже говеђе балеге, 1/3 растресите земље
и 1/3 воде. Тако се садноца освежава а омогућава се боље пријањање кореновог система са земљом.
На две недеље пре садње ископане рупе се делимично попуне земљом да би се она слегла и тако
одредила правилну дубину сађења садница.На дну јаме се направи мала хумка на коју се правилно
распореде жиле саднице, затим се преко насипа слој земље уз протресање, да се покрију жиле,
земља се нагази и дода се 20-30 кг прегорелог стајског ђубрива по садници, а преко њега поново
слој земље. Приликом садње треба водити рачуна о дубини садње- калемљено место мора бити 10так цм изнад површине земљишта, тј саднице треба посадити на исту дубину на којој су биле у
растилу. (разлика у боји).
Ово је веома важно испоштовати приликом садње, јер уколико се калем нађе у земљи, може доћи до
сушења племенитог дела воћке и развијања изданака из подлоге, односно дивљаке. Уколико није
повољно време за садњу, а саднице су набављене, потребно их је правилно утрапити.
Ако се саднице посаде предубоко воћка заостаје у порасту, може доћи до пуцања кореизнад врата
корена, а садница посађена преплитко је изложена суши.
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ЗНАЧАЈ ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ НА ТЕШКИМ И ЛАКИМ
ЗЕМЉИШТИМА
Приредио: Рангелов Иван, дипл.инж. мелиорације
Земљишта са високим садржајем глине, када садрже мале количине органске материје, су лоше
структуре тешко пропустљива за воду и ваздух. Повећање садржаја органске материје ублажује ове
лоше особине тешких земљишта. Земљишта која садрже велике количине песковитих честица
имају малу способност адсорпције катјона и мали капацитет за воду. У оваквим земљиштима
постоји опасност од испирања храњивих материја и недовољне снадбевености водом. Пошто
органска материја има велики капацитет адсорпције воде то њено повечање у оваквим земљиштима
делује веома повољно. Тако се најчешће препоручује ђубрење стајњаком у циљу повећања органске
материје. Ипак најмоћнији чинилац у повећању органске материје поред уношења стајског дјубрива
је уношење и минералних ђубрива заједно са стајским али без уводјења у плодоред травних смеша
резултати нису максимални.

Органске материје и боја земљишта

Пошто органску материју разних земљишта изграђују разна једињења хумуса то ће и боја
земљишта зависити од тога.Тако се у појединим земљиштима срећу хуминске киселине које имају
мрку боју а у чернозему хуминске киселине црне боје.Једињења која изграђују органску материју
мењају своју боју у зависности од тога дали садрже као примесу једињења гвожђа чија се боја мења
од јасно зуте до црне под утицајем оксидо-редукционих прилика.Може се узети да земљишта са
више садржаја хумуса од 3,5 % имају црну боју, а земљишта са до 2 % хумуса имају пепељасту
боју.
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ИСХРАНА И ДРЖАЊЕ ОВАЦА У СТАЈСКОМ ПЕРИОДУ
Приредио: Јанковић Предраг, дипл.инж. сточарства
Припрема оваца за зиму
Успех у презимљавању оваца зависи највише од квалитета припремљене хране и њеног правилног
коришћења.У току зимског периода важно је сачувати постојећи број оваца у стаду и не смањити
њихову ухрањеност-кондицију,при рационалном трошењу хране.
Овце при доброј исхрани лако подносе хладноћу па и већи мраз,али су веома осетљиве на влагу у
овчарнику,како у ваздуху,тако у и простирци.Како би објекат био угодан за зимски боравак оваца у
њему,неопходно је да током летњих месеци извршимо припрему која се састоји у:поправци
крова,зидова,подова,прозора,врата,дотрајале опреме попут преграда,јасала,појилица,итд.
После тога треба извршити изђубравање и детаљно чишћење,а на крају обавити дезинфекцију свих
зидова,подова и опреме.
Под очарника се обилно застире сламом у количини од 5кг по м2,преко које се касније таложе
овчији брабоњци,чиме се ствара дебео слој који добро упија мокраћу,те у овчарнику нема влаге.
Пре узимљавања оваца потребно је обезбедити довољне количине свих хранива,за све категорије и
фазе производње,уз узимајући у обаћун дужину стајског периода.
Прелаз оваца са пашњчког на стајски период исхране
Прелаз оваца са пашњачки на стајски начин исхране мора бити постепен из простог разлога,што је
организам животиња у пашном периоду навикнут на свежу биљну храну.
У новијим стајским условима нова храна је сува и има другачију физичку форму,па је животињи
потребан период прилагодјавања од 7-10 дана.
Припрема се састоји у томе,да овце током првих неколико дана ујутру добију мало сена па се тек
онда изгоне на пашњак.
Пред крај периода прилагодјавања,задњих пар дана сено се даје и после паше,повећањем количина
из дана у дан,да би након десетак дана ово храниво дошло као главно јело у оброку оваца,чиме се
са пашом престаје.
Вода за овце
Овца обезбедјује воду путем хране која у себи садржи одредјену количину воде и путем директног
узимање воде.
На жедј или количину воде коју овца попије у току дана,утичу многи фактори.Повећањем суве
материје оброка,наручито високо протеинских хранива и соли,по правилу изазива поваћану потебу
за водом.Потребе за водом зависе такодје и од температуре ваздуха,температуре саме пијаће
воде,физиолошког стања организма итд.
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Утврђено је да овце у првом месецу бременитости требају 1.8-2.0 литара воде на 1 кг суве
материје,у другом 2.2-2.6,у трећем 2.8-3.3,у четвртом 3.4-3.8 и у петом месецу 4.0-4.4 литара
воде.Подмладак оваца у току стајског држања узима од 1.5-2.0 литара,а током периода паше 3.0-3.5
литара воде по 1 кг суве материје хране.
Сматра се да зависно од поменутих услова овци у току једног дана треба обезбедити од 2-5 литара
воде за пиће.Овцама треба омогућити да воду узимају по вољи.Уколико такви услови не
постоје,онда у току пашног периода треба вршити напајање 3 пута на дан,а у току стајског периода
2 пута дневно.При дефициту воде за пиће млади организам не напредују у развоју,а одрасле
животиње не производе у мери која је садржана у њиховом генеском потенцијалу.Поред тога
недостатак воде за пиће води ка општем слабљењу организама и отварању врата за појаву
болести.Оптимална температура воде за овце је 12-18 степени,а такодје мора бити хигијенски
исправна,у границама где нитрати не прелазе 40 мг/л,без нитрита или само у траговима.
Правилна исхрана оваца утиче на ниво производње,али и на смањење утрошка хране по јединици
производа,што у коначном води ка већој продуктивности и одрживости.Овце дају врло значајне и
квалитетне производе у скромним условима исхране и гајања.Њихово место у сточарској
производњи је условљено тиме што за исхрану могу да користе пашњаке којим су другим
животињама недоступни,као и хранива које друге врсте немогу да искористе.И поред тога од
укупних трошкова производње 50-80 % отпада на храну.Овце могу све своје потребе да задовоље
пашом,медјутим у условима интензивне производње,неопходно је у одредјеном периоду вршити
прихрану концентрованим хранивима.Интензивна производња захтева веома озбиљан приступ
организацији исхране током целог производног циклуса.При томе не треба се задовољити само
пажњом према плоткињима,већ према свим категоријама оваца.
Само интегралним приступом исхрани и нези оваца на једној фарми или газдинству,могуће је
остваривати позитивне резултате.Исхрану треба планирати дугорочно и читаву организацију
прилагодити пројектованом систему производње.
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РЕПРОДУКТИВНИ ПАРАМЕТРИ ОВАЦА И КОЗА
Приредио: Златковић Горан, дипл.инж. сточарства
Овце и козе су сезонски полиестричне животиње (крајем лета и почетком јесени) тако да се млади
рађају током најповољнијег дела године.
Време настајања пубертета код оваца и коза зависи од много фактора као што су: генетски фактори
и фактори срединеи то пре свега разлике у раси и соју, начину исхране и времену рађања. Пубертет
се код коза може јавити са 5-7 месеци, а код оваца са 6-9 месеци старости. Пошто не успевају да
достигну пубертет током прве полне сезоне, овце и козе до појаве првог еструса могу бити старе 1820 месеци. У овој старосној доби оне су и полно и телесно зреле када се могу припустити. Пубертет
код овнова и јарчева је повезан са повећањем лучења хормона тестостерона и појавом
сперматогенезе. Полну зрелост мужјаци стичу са 4-6 месеци старости када имају приближно 40-60
% тежине у односу на тежину зрелих мужјака.
Дужина нормалног естралног циклуса је 17 дана за овце и 21 дан за козе. Међутим постоје и
варијације услед деловања фактора околине, разлика у раси, сезоне парења. Еструс траје 24-36 сати
код оваца и 24-48 сати код коза. Раса, старост, годишње доба и присуство мужјака утичу на трајање
еструса.
Знаци еструса
Код коза су знатно израженијизнаци еструса у односу на овце. Коза у еструсу често мекеће, маше
репом готово стално и убрзано, немирна је, смањује се производња млека и апетит. Код оваца су
знаци готово неуочљиви без присуства овна. Овце у еструсу могу да имају едематозну вулву и
евентуалну појаву естралне слузи. Увођењем мужјака, овце и козе показују јаку потребу и остају
веома близу мужјака. Присуство мужјака стимулативно делује на овце и козе тако да овулација код
оваца настаје у року од 3-6 дана од момента увођења овна, а код коза за 6 дана од увођења јарца.
Овулација код оваца и коза настаје спонтано. Овца овулира при крају еструса 24-27 сати од почетка
еструса, док коза овулира 24-36 сати од почетка еструса.
Дужина гравидитета – нормална за обе врсте креће се око 150 дана. Трајање гравидитета је
одређено генетски, мада на дужину могу да утичу и матерњи, фетални, генетски и фактори средине.
Стаост женке утиче на дужину гравидитета тако да женка старија од 8 година носи 2 дана дуже
своје потомке. Мушка јагњад се носе дуже од женских а близанци краће од једног јагњета.
Пролећни јагањци се носе дуже од јесењих.
Порођај
Овце обично један сат пре порођаја престају да пасу и тумарају около као да траже јагањце и
заостају за стадом. Немир који се јавља пре порођаја се прекида периодима лежања са напињањем
стомака. На месту порођаја долази до изливања плодових течности које могу да привуку остале
овце чији је термин јагњења близу тако да може доћи до крађе јагњади од стране ових оваца.
Јагњење се обично дешава када је овца у лежећем положају али се може десити и када животиња
стоји. Већина јагњади и јаради се рађају главом и предњим ногама (предњи положај).
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Већина оваца се подиже на ноге у року од једног минута, а јагњад за 15 минута након јагњења.
Непосредно после завршеног јагњења мајка овца почиње са енергичним лизањем и једењем
плодових омотача. На овај начин овца научи да препозна своје јагње од осталих. Лизањем јагњета
овца може да уклони и до 0,5 кг течности присутне у крзну јагњета, чиме се смањује губитак
топлоте а такође се сматра да лизање има важну улогу у стимулисању јагњета да стоји и сиса по
први пут.
Пуерперијум
Је период који настаје након порођаја и истискивања постељице. У овом периоду долази пре свега
до инволуције материце то јест до враћања на првобитно стање пре порођаја, а затим и до наставка
оваријалних активности. Код оваца инволуција материце се заврши за 27 дана и претходи првом
еструсу после порођаја.
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СТИПС—цене
Цене воћа и поврћа - кванташке пијаце у Србији за период 30.9.–
6.10.2013. године
Centralna Srbija

Jedinica mere din/kg

Vojvodina

Beograd

Kraljevo

Niš

Novi Sad

Subotica

Banana (Banana)

110

110

90

105

100

Breskva (Peach)

50

55

60

70

Grejpfrut (Grapefruit)

120

160

Grožđe-belo ostalo (Grapes-white other)

110

60

Grožđe-crno ostalo (Grape-black other)

55

60

Jabuka ajdared (Apples Idared)

35

Jabuka zlatni delišes (Apples Golden Delicious)

45

Jabuka Greni Smit (Apples Granny Smith)

55

Jabuka-ostala (Apples-other)

45

35

Kruška (Pear)

60

50

Limun (Lemon)

105

150

65

50

Nektarina (Nectarine)
Orah (Walnut)

900

Pomorandža (Orange)

150

Šljiva (Plum)
Jedinica mere din/kg

Beograd
80

Brokoli (Broccoli)

80

Krastavac-kornišon (Cucumber piskles)

60

120

150

Kraljevo

120

80
40

Krompir (Potato)

35

25

Kupus (Cabbage)

15

10

Luk beli (Garlic)

200

Luk-crni (Onion)

40

45

Paprika-babura (Pepper-babura)

70

65

Paprika ostala (Pepper-other)

80

Paprika-šilja (Pepper-silja)

75

65

Paradajz (Tomato)

65

55

250

240

40

Praziluk (Leek)

40

Spanać (Spinach)

70

Tikvice (zucchini)

50

Zelena salata-komad (Lettuce-piece)

38

Šargarepa (Carrot)

35

www.stips.minpolj.gov.rs

60

60

160

110

150

650

900

1000

160

145

25
Niš

120
60

70

Patlidžan (Eggplant)

50

50
Vojvodina
Novi Sad

Subotica
100

Krastavac-salatni (Cucumber for salad)

Pasulj-beli (Beans white)

45
55

35
20
Centralna Srbija

Boranija (Green beans)

Karfiol (Cauliflower)

35

50

80

80

110

130

70
70
35

40

20

18

40

250

200

200

50

40

40

65
70

70
70

50

65

60

50

80
30

45

40

35
35

50

35

40
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