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РАТАРСТВО
РЕЗИМЕ СТАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ НА КРАЈУ ОВЕ
ГОДИНЕ
При крају је једна врло неповољна вегетациона сезона коју ће пољопривредни
произвођачи дуго дуго памтити. Неки кажу и најтежа до сада. Многи, да се не сећају такве
године у дугом периоду пре. Када би посматрали само принос кукуруза то и неби била
једина сезона у којој је сушом погођена ова култура. Наиме честе су године у којима због
дуготрајне суше дође до значајног пада приноса кукуруза. У овој је пад приноса кукуруза
на терену нишавског округа био незапамћен и износио и до 60-70%. Пуно је парцела без
икаквог приноса. Било је и парцела са добрим приносима, око 5-6т/ха, у наводњавању и до
12т/ха. Дуготрајна суша праћена високим температурама, чак 60 тропских дана, када
просечна температура није била испод 30 степени, довела је до тога да и добри усеви
кукуруза због неповољних услова оплодње страдали јер је оплодња била свега 50-60% и
драстично смањен принос. То се углавном односило на хибриде касније групе зрења и
хибриде у већој густини сетве.
Дуга је и тешка била протекла сезона. Да се подсетимо. Мали број дана са снегом,
недовољне залихе зимске влаге, праћене јаким приземним мразевима и голомразицом.
Тада се већ могла наговестити суша која ће погодити усеве пролећне сетве. Није било
потребне количине зимских падавина и довољне резерве зимске влаге. Плитка основна
обрада земљишта за кукуруз, одсуство важне мере подривања земљишта, пролећно орање,
недостатак хумуса у земљишту на највећем броју парцела, одсуство правилног и
избалансираног ђубрења, прегусти склопови, закашњење у сетви други су битни разлози
ниске толеранције кукуруза на сушу. Шта нас је све даље погодило? Највећи део озимих
усева посејан је у другој половини новембра, ван оптималног рока сетве. Суша у периоду
прихране усева озиме сетве посејаних ван оптималног рока сетве, онемогућила је
квалитетно искоришћавање примењеног азота у прихрани. Касни пролећни мразеви, у
другој половини априла у трајању од неколико дана у интензитету од -4 до -60C нарочито
су погодили виноградаре и воћаре, па у подручјима где су ове културе главне културе
нема приноса ових култура па и никаквих прихода. Поменути мраз довео је до
измразавања рано посејаних усева кукуруза који су због дугог кишног периода у већем
делу априла и почетком маја пресејавани касно. На неким парцелама су усеви претрпели
оштећења од мраза, али су превазишли овај стрес и наставили с вегетацијом. Касно су
сејани и усеви који у неким подручјима због дуготрајних киша па и снега–у првој декади
маја, морали бити посејани крајем маја. Произвођачи кромпира су некако превазишли
мразеве, неки су прогутали чињеницу да су претрпели штету и чињеницу да ће доћи до
пада приноса, а неки су и за ово били спремни те су употребом специјалних хуминских и
других аминокиселина ублажили стрес и смањили штету. Дуг период киша крајем маја и у
првој декади јуна, нанео је велику штету усевима кромпира од пламењаче. Само су упорни
и искусни произвођачи у подручјима где се кромпир највише гаји успели да сачувају своје
усеве. Многи произвођачи кромпира били су принуђени да ваде кромпир пре времена и
тако практично изгубе добру цену и очекивани принос.

Пшеница и друге стрнине опоравиле су се од мајских киша. Кише у цветању и формирању
зрна, утицале су међутим на појаву фузариоза класа, септорије на листу заставичару, која
је практично на многим парцелама уништила лист заставичар, важан за формирање
приноса. Ове болести у мањој или већој мери умањиле су принос и квалитет приноса.
Отпорније сорте, третмани у пероиоду цветања одговарајућим фунгицидима, поштовање
плодореда и ђубрење потребним елементима минералне исхране, допринели су да код
неких произвођача приноси озимих стрнина буду и до 8т/ха. Болести, изостанак адекватне
количине и односа минералних хранива у минералној исхрани биљака озимих усева, мали
проценат коришћења декларисаног и квалитетно дорађеног и запрашеног семена,
непоштовање плодореда, касна сетва праћена ретким склопом биљака, довело је до тога да
приноси на појединим усевима буду свега 2-2,5т/ха. Савети и пракса указују да
технологија треба бити на високом нивоу да би се обезбедили стабилни приноси. Сејати
отпорне сорте, сејати квалитетно дорађено и запрашено семе, применити потребне
количине фосфора и калијума, сејати на оптималну и уједначену дубину сетве, поваљати
после сетве, заштитити од болести у потребно време. Све су то фактори које треба
обезбедити да би очекивали добре и стабилне приносе који ће се исплатити и бити
рентабилни.

Већа количина падавина у мају поред пламењаче на кромпиру неповољно је утицала на
многе друге повртарске културе, изазивајући успорен пораст и развој биљака као и
експанзију болести и штеточина и потребу за хемијском заштитом. Пракса међутим
показује да пад приноса и учестала појава болести у производњи кромпира, црног лука,
бостана, купуса, парадајза, паприке и других повртарских култура, најчешће се јављају у
условима честих монокултура, односно дугогодишњој садњи или сетви једне културе на
истом месту. Већина култура захтева да се 4-5 година не врате на исто место. Примена
плодореда доприноси очувању плодности земљишта, смањењу закоровљености, спречава
појаву истих болести и нагомилавање штеточина. Насупрот плодореду, ако се једна иста
повртарска култура гаји на истом месту дужи низ година долази до нарушавања структуре
и плодности земљишта, повећава се заступљеност корова, болести и штеточина, као и
нагомилавање токсина које лучи корен. Као резултат свих ових неповољних утицаја
монокултуре, монокултура доводи до пада квалитета и квантитета приноса. С обзиром на
неповољан почетак године, повртари могу бити задовољни другим делом вегетације када
су наступиле суше и дуг период високих температура. С обзиром да је већина повртарских
култура у систему наводњавања, то је поврћу одговарало јер је постигнут добар род
одличног квалитета. Заштита од штеточина и болести у другом битнијем делу вегетације
сведена је била на минимум. С обзиром на одличне цене већине повртарских култура, и
поред великих мука и посла око наводњавања произвођачи поврћа могу на крају бити
задовољни.

На крају године, ратаре могу обрадовати падавине у другој половини октобра и новембра
месеца. Оно што смо сви ми, a нарочито наши произвођачи, ратари и сточари који се баве
ратарском производњом прижељкивали, после врло тешке производне године, остварило
се. Повољни услови влаге у сред оптималног рока сетве! Производња кукуруза у
протеклој години све нас је разочарала, многе осиромашила у смислу финансијске
спремности за предстојећу сетву, многе довела до тога да због недостатка хране смање
свој сточни фонд. Никада чини се нису постојали повољнији услови за сетву озимих
стрнина као у овој јесени. Повољна влажност земљишта, кише након сетве, повољне
температуре, све је то допринело квалитетној основној обради и предсетвеној припреми
земљишта за сетву озимих стрнина, квалитетној сетви и квалитетном ницању биљака
пшенице и осталих стрних жита. Највећи део планираних површина под озимим стрним
житима је посејан на територији нишавског округа. Усеви који су у земљишту сачекали
прве кише већ су у фенофази почетка бокорења што је идеално за улазак у зиму и
отпорност на ниске температуре. И усеви из касније сетве већ су у фенофази другог листа.
Општа је оцена да су усеви углавном одлично никли, да су одличног склопа, у доброј
кондицији што омогућују повољне топлотне прилике уз солидну резерву влаге у
земљишту. С обзиром на незапамћено лоше приносе кукуруза, на финансијске губитке, на
страх од наредне суше, ратари и сточари су предвидели веће површине под озимим
стрнинама и сточним грашковима и грахорицама у односу на раније периоде. Оно што
међутим највише брине, јесте смањена употреба минералних ђубрива у протеклој сетви,
углавном се гледало да се закине на по којем килу ђубрива. Најнеповољније је употреба
сопственог семена-семена с тавана у сетви. Дакле и ова сетва, чак и у вишем проценту од
ранијих, праћена је смањеним процентом употребе декларисаног семена. Знамо већ
неколико година уназад за честе појаве болести, због благих зима, а најављена је да и ова
зима таква буде. А први фактори који утичу на отпорност биљака на болести нису
испуњени-сетва у плодореду и употреба декларисаног семена. Врло топло време изазвало
је лет ваши и треба обратити пажњу јер ваши могу пренети вирозе са околних самониклих
биљака и запуштених поља. Пратити лет ваши и благовремено реаговати.
Да ли ће се по јутру дан познати? Да ли ће почетак нове сезоне сетвом пшенице, по
повољним приликама указати и на повољнију годину, бољу од ове која је на измаку? Да
ли ћемо имати боље приносе пшенице и боље цене? Прошле године је због
агроеколошких неприлика засејано 15-20% мање пшенице од планираних површина под
овом културом. Ова чињеница, као и приноси испод просека, није међутим утицала на
цену пшенице овогодишњег рода и она није била очекивано виша од досадашње.
Саша Станковић

ОСНОВНА ОБРАДА ЗЕМЉИШТА
Основна обрада у ратарској производњи има великог значаја, а
нарочито у производњи јарих усева, који на дубину и квалитет
позитивно реагују повећањем приноса (шећерна репа, кукуруз).
Један од циљева обраде је стварање растреситог,
хомогенизованог, биолошки зрелог, што је могуће дубљег слоја,
како би се корен гајених биљака што равномерније развијао по
ширини и дубини земљишног профила. Биолошки зрело
земљиште није једноставно створити. Правилан водно-ваздушни
режим утиче на добру микробиолошку активност, ствара се
повољна структура, а све то утиче на биолошку зрелост земљишта.
Ово својство земљишта значајно је запостављено, лако се
нарушава, а тешко, односно споро се остварује. Овом мером
такође се уништавају коровске биљке (у фази поника),
проузроковачи болести, а такође и штеточине. Исти се могу
уништавати и хемијским путем који је значајно скупљи, а
економски мање повољан и биолошки мање ефикасан. Обрада
има улогу да се органска и минерална ђубрива унесу што дубље
у оранични слој, како би храњиви елементи били приступачни
биљци у току лета, када је површински слој сув и нема улогу у
исхрани биљака. Жетвене остатке треба заорати у земљиште,
како би они утицали на стварање хумуса и структуре земљишта.
Заоравањем жетвених остатака повећава се капацитет земљишта
за воду. Управо то треба да буде разлог заоравања жетвених
остатака, а не да они буду малч на површини земљишта те да
спрече испаравање. Вода из падавина треба да се акумулира у
дубље слојеве где испаравање неће имати утицаја. Овај ефекат
се управо постиже заоравањем жетвених остатака, а не
остављањем истих на површини земљишта. Обрада има и своје
недостатке, као што су велики утрошак времена и енергије и
бржи губитак хумуса, услед активније минерализације. За ову
агротехничку меру троши се велика количина горива, међутим,
ефекат продуженог дејства дубоке обраде испољава се и код
наредних усева. У односу на необрађено, земљиште поорано у
пролеће, на површини је мање влажно, брже се загрева и суши
што омогућава ранију и квалитетнију предсетвену припрему и
сетву. Јесење орање, после касних предусева (кукуруз,шећерна
репа) најчешће се изводи у XИ месецу. Зимско орање је нешто
плиће и толерише се и нешто лошији квалитет.

Оптимални моменат за обраду за јаре усеве је при умереном
садржају влаге, када је вучни отпор земљишта најмањи и када
се постиже најбољи квалитет рада. Ово стање влажности на
средње тешка земљишта је од 40-65% од пољског водног
капацитета. На тешким земљиштима овај интервал је знатно
ужи и зато се она називају „минутна земљишта“. На лаким
земљиштима овај интервал је од 20-70 % од пољског водног
капацитета. У јесењем орању се може толерисати сјајна
пластица, док се у пролеће земљиште оре при оптималној
влажности. Дубоко орање за кукуруз, сунцокрет и соју после
раних предусева, на тежим земљиштима треба започети
крајем ИX месеца, а на осталим типовима до краја X месеца,
а после касних предусева одмах након њиховог убирања. Ако
из било којих разлога изостане јесење орање, у пролеће треба
орати плиће на дубину од 15-20 цм, или обрадити земљиште без
превртања пластице. Након обраде треба у што краћем
временском року извршити затварање бразде, при оптималној
влажности земљишта. Времену и начину основне обраде треба
посветити пуну пажњу. Код сувише ране обраде (август месец
и почетак септембра), не сме се извршити затварање бразде
јер ће се њива у току јесени закоровити. Отворена бразда има
за последицу губитак влаге и из дубљих слојева земљишта, што
ће неповољно утицати на принос наредне године.
Дипл. инж. Миљан Милојић

ЗАШТИТА БИЉА
Складиштење средстава за заштиту биља на
пољопривредном газдинству
Када се заврши хемијска заштита воћака, винограда и осталих усева, преостану
одређене количине хeмијских средства за заштиту биља. Неки производачи остатке пестицида уништавају на разне начине или их, без потребе, искористе само да их не би бациили.
Таква пракса је погрешна, због чега треба указати на аспекте који су значајни за
могућност чувања и каснију правилну употребу остатака пестицида.
Трајност препарата обично је ограничена на две године. Уз услове доброг лагеровања,
готово сва заштитна хемијска средства могу се одржати у гарантном року, а да ништа не
изгубе од своје ефикасности и успешно употребити у наредној сезони.
Да би се пестициди могли сачувати, потребно је већ при набавци обратити пажњу на
етикете. На сваком оригиналном омоту препарата утиснут је датум производње и рок
трајања. Сва паковања пре лагеровања добро преконтролисати. Ако се ради о поцепаној
картонској или полиетиленској амбалажи, пре слагања дотрајалу амбалажу морамо
заменити новом, и на њој прелепити или преписати све етикете са одбачене фабричке
амбалаже.
На стакленим флашама пре лагеровања проверити запушаче а лимену амбалажу
заштитити од кородирања. Такође проверити стање етикета, па ако је нека одлепљена,
поново је залепити да бисмо увек знали које се средство налази у паковању.
На све пестициде, више или мање, штетно утичу светлост, ниске температуре и велика
влажност. Услед оваквих утицаја долази до структурних промена пестицида који брзо
губе ефикасно дејство.
Средства за заштиту биља морају се чувати у посебној просторији или посебном
ормару у оригиналној амбалажи, одвојена од хране и хране за животиње, семена и садног
материјала и других предмета, изван домашаја деце, уз одређене услове у погледу
температуре, влаге и светлости и у складу с другим условима наведеним на етикети. Не
препоручује се чување већих непотребних количина средстава за заштиту биља.
Корисници не би требали да поседују, чувају или примењују средства за заштиту биља
која нису регистрирана у Републици Србији, односно која немају решење о регистрацији
или решење о дозволи. У случају укидања или истека важења регистрације корисник не
сме поседовати средство за заштиту биља ако је протекао дозвољени рок за продају
постојећих залиха у случају укидања регистрације.

Корисник је дужан празну амбалажу од средстава за заштиту биља, амбалажу с остацима
средства за заштиту биља, одвојено сакупљати и привремено складиштити до предаје
овлаштеном лицу у складу са посебним прописом којим је уређено управљање отпадом.
Начин складиштења и величина просторије за складиштење су директно повезани са
количинама средстава за заштиту биља које корисник користи. За кориснике који користе
мале количине средстава за заштиту биља препоручује се држање средстава за заштиту
биља у ормарима одговарајуће величине (Слика 1.) или у посебној просторији у неком од
постојећих објеката на газдинству (Слика 2.).

Слика 1. Ормар за складиштење

Слика 2. Посебна просторија за

средстава за заштиту биља

складиштење средстава за заштиту биља

Корисници који користе веће количине средстава за заштиту биља могу складиштити
средства за заштиту биља и у посебно изграђеном објекту, који пружа добру заштиту од
падавина и температурних промена, природна вентилација и који је заштићен од
продирања површинске воде у унутрашњост просторије током већих падавина.

Полице у ормарима или објектима на којима се чувају средства за заштиту биља на
пољопривредном газдинству требају бити израђене од глатких и лако перивих материјала
(нпр. металне полице са заштитним премазом) које не могу апсорбирати средство за
заштиту биља у случају расипања или изливања. На поду просторије не сме бити директан
одвод у канализацију.

У случају складиштења веће количине средства за заштиту биља на газдинству
потребно је у близини ормара или у објекту држати вреће с песком или земљом које се
користе за упијање течности у случају случајног изливања течног средства за заштиту
биља и контејнер предвиђен за ту намену. Садржај контејнера доставља се компанији
која има важећу дозволу за управљање опасним отпадом.
При складиштењу већих количина различитих средстава за заштиту биља потребно је
обратити пажњу и на унутрашњу организацију складишта и групирати средства за
заштиту биља према намени (фунгициди, хербициди, инсектициди) и агрегатном стању
(течности, прашива). Чврсте формулације чувају се на полицама изнад течних
формулација ради избегавања проливања течности у случају цурења на чврсте
формулације.
У случају да у складишту остане одређена количина неискориштених средстава за
заштиту биља у отвореној амбалажи, она се сме чувати до поновне употребе искључиво у
добро затвореној оригиналној амбалажи заједно са припадајућом етикетом.
У складишту треба да се налазе и сви мерни инструменти за средства за заштиту биља
(мензуре, пипете, ваге и слично) који су очишћени пре складиштења,
Празна амбалажа средстава за заштиту биља држи се у ПВЦ врећама или контејнерима
у просторији у којој се држе или складиште средства за заштиту биља.

Цветковић Гордана, маст. инж. заштите биља

Непаразитске болести или поремећаји на
плодовима јабука
Непаразитске болести или поремећаји на плодовима јабука појављују се због ниских или
повишених температура, недостатка или вишка влаге у земљишту и ваздуху, мањка или
вишка светлости, јаких ветрова, недостатка или вишка хранљивих материја, токсичности
неких елемената у земљишту или атмосфери, због неодговарајуће pH вредности
земљишта, фитотоксичности средстава за заштиту биља итд. Непаразитске болести
изазване неповољним условима околине понекад доприносе појачаној осетљивости
биљака према патогенима, посебно у стресним ситуацијама.
Ниске температуре током зиме често не изазивају поремећаје, али ниске температуре
након кретања вегетације могу оштетити пупољке, листове, цветове и плодове. Зависно од
фазе развоја плодова, долази до различитих оштећења. Ако је до мраза дошло убрзо након
заметања плодова, они пуцају на различите начине. Јак мраз након заметања плодова
може узроковати појаву дубоких распуклина на плодовима (слика 1.). У случају појаве
слабијег мраза плодови пуцају, а на таквим плитким распуклинама развија се плутасто
ткиво (слика 2.).

Слика 1. Оштећење од мраза

Слика 2. Плутасто ткиво на плодовима

оштећеним од мраза

непосредно након заметања плода

Ако је мраз наступио касније, долази до стварања мрежастог плутастог ткива у облику
прстена (слика 3.). Тако оштећени плодови од мраза даље се развијају и расту, а на њима
остаје мрежасти плутасти слој ткива у облику прстена (слика 4.).

Слика 3. Оштећење од мраза у облику
прстена на малим плодовима

Слика 4. Оштећење од мраза у облику прстена
на већим плодовима

Стрес од високих температура је често повезан с недостатком влаге у земљишту и онда
јабука пати од суше. Листови губе тургор, изгледају „увенуло“, мењају боју у жуту, а
затим посмеђе и прерано отпадну. Биљка под утицајем суше одбацује плодове, а
недозрели плодови опадају прерано и принос може бити значајно смањен. Често се у
таквим случајевима прекасно почиње са наводњавањем па долази до пуцања плодова због
превелике количине воде (слика 5.).

Слика 5. Пуцање плодова због преобилног наводњавања
Оштећења од високих температура и јаке сунчеве светлости могу се видети на
листовима и плодовима у облику већих или мањих ожеготина. Ожеготине су термичке
повреде плодова, изазване дејством сунчевог зрачења високог интензитета и оне значајно
умањују њихов квалитет и трајност. Та је појава израженија на јужним деловима крошње,
који су јаче изложени сунцу (слика 6.).

Честа је појава града, која може причинити огромне губитке воћарској производњи.
Повреде од града могу се јавити на лишћу (дефолијација и цепање), младарима (ломљење
врхова, нагњечење и цепање коре), гранама и деблу (нагњечење и цепање коре) и
плодовима (јача или слабија нагњечења покожице и меса плода, отворене ране са
покиданом покожицом, откидање плодова са грана) (слика 7.).

Слика 6. Ожеготине од сунца на плодовима

Слика 7. Оштећење од града на плодовима

У току складиштења могу се појавити горке пеге, али оне настају у воћњаку због
недовољне исхране плода калцијумом. Јак недостатак калцијума испољава се у сушним
условима. То су ситне смеђе скупине мртвих ћелија, горког окуса. Обично се налазе
непосредно испод кожице па се на површини плода појављују најпре тамнозелене, а затим
смеђе удубљене пеге. Често се налазе и расуте по месу плода (слика 8.). Могу се
приметити већ током бербе или тек након одређеног времена у складишту. Најуспјешнији
начини да се смањи развој горких пега у воћњаку је добра снабдевеност воћа водом,
уравнотежено ђубрење и прскање препаратима на бази калцијума у више наврата, од јуна
до бербе. То треба урадитии великом количином воде и при томе треба пазити да читава
површина плодова буде покривена.

Слика 8. Горке пеге на плоду

Слика 9. Мрежавост изазвана неправилном
применом средстава за заштиту биља

Фитотоксично деловање средстава за заштиту биља може изазвати оштећења на
плодовима. На плодовима долази до појаве ожиљака светлосмеђе боје, у облику
мрежавости (слика 9.).
У засаду јабуке се могу применити посебне мере да би се смањила појава ових
поремећаја на плодовима јабуке. Примена појединих мера не гарантује успешно
решавање, већ се истовремено примењује комплекс помотехничких и агротехничких мера.
Примена свих ових мера није јефтина, али трошкови примене су мањи од финансијског
губитка који моће настати појавом ових физиолошких поремећаја на плодовима.

Цветковић Гордана, маст. инж. заштите биља

УСЛОВИ СКЛАДИШТЕЊА ПОВРЋА

Време од бербе до расхлађивања поврћа треба да буде
што краће. Препорука је да се обрани плодови расхладе
истог дана. Брзо расхлађивање плодова након бербе веома
је важно, јер се на тај начин успорава процес зрења и
смањује појава појединих физиолошких обољења.
Свежи плодови се могу се успешно чувати у расхладном
складишту, односно хладњачи, ако су обезбеђени
оптимални услови за њихово одржавање. На трајност и
губитке до којих долази у току чувања утичу и услови под
којим су се плодови развијали, затим степен зрелости
плодова, као и начин припреме и паковања.
Након брања поврће губи своју природну способност
одбране од микроорганизама. Ензимске промене које се
догађају у плоду након бербе могу такође убрзати
микробиолошко кварење. Поступци који се уобичајно
користе у циљу спречавања кварења морају осигурати:
•
пажњу да не дође до оштећења (резања,
гњечења) производа,
•
хлађење тако да се смањи пораст
микроорганизама и успоре ензимске реакције,
•
пакирање и складиштење у условима у којима се
може контролирати респирација и дозревање,
•
коришћтење конзерванса који не дозвољава
пораст микроорганизама на плоду.

Назив
поврћа

Рел.
Teм.
Осетљив
Тем.
Време
влажност Смрзавања на
Складишт.(oC)
складиштења
(%)
(oC)
етилен

Краставац 10-12

85-90

-0,5

да

10-14 дана

Парадајз
10-13
полу зрео

90-95

-0.5

да

2-5 недељa

Парадајз
зрео

85-90

-0.5

не

1-3 недељe

Патлиџан 10-12

90-95

-0.8

умерено 1-2 недељe

Паприка

95-98

-0.7

не

2-3 недељe

8-10

7-10

Лук зрели суви 0

65-70

-0.8

не

1-8 месеци

Млади лук

0

95-100

-0.9

да

3 недељe

Празилук

0

95-100

-0.7

умерено 2 месецa

Бели лук

-1-0

65-70

-2,0

не

6-7 месеци

Кромпир млади 10-15

90-95

-0.8

да

10-14 дана

Кромпир

4-8

95-98

-0.8

умерено 5-10 месеци

Мрква

0

98-100

-1.4

да

3-6 месеци

Ротквица

0

95-100

-0,7

не

1-2 месецa

Репа

0

98-100

-1,1

не

4-6 месеци

Цвекла

0

98-100

-0,9

не

4 месеци

АГРАРНА
ПОЛИТИКА
ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
НА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Припремила: РашићСузана, дипл.инг.
Пољопроивреда, као једна од најзначајнијих привредних грана, како у свету, тако и
у Србији, представља главни и једини извор хране. Када говоримо о утицају на земљиште
и биодиверзитет, оно може бити директно и индиректно, и то у позитивном и
негативном смислу.
У позитивном смислу пољопривреда утиче на очување земљишта, а самим тим и на
животни средину, под условом да се правилно спроводе агротехничке мере почев од
обраде земљишта, плодосмене, ђубрења и регионализација усева и вишегосишњих засада.
Познато је да вишегодишњи засади а посебно пошумљавање брдовитих терена спречава
ерозију земљишта. Под правилном обрадом земљишта подразумева се орање земљишта
код брдовитих терена уз извлачење изохипса. То се све одражава на производњу
безбедоносне хране која садржи значајне хранљиве материје као што су витамини,
протеини, минералне материје и низ есецијалних једињења која су неопходна људском
организму. Пољопривреда и индиректно у позитивном смислу утиче на очување
земљишта а самим тим и животне средине, јер је то услов за производњу довољне
количине хране, посебно квалитетене и исправне хране.
У негативном смислу пољопривреда, односно поремећај диверзитета, загађење
земљишта а то значи и хране рефлектује на здарвље људи, као крајње штетна последица,
утиче кроз неправилну производњу која се огледа у остацима пестицида у храни услед
неправилне и прекомерне примене тих пестицида, вештачких ђубрива, хормонских и
биостимулатора а посебно увођењем генетски модификованих организама (ГМО) у
производњу.
Одржива пољопривреда је стратегија проналажења нових путева, понекад
праћена бројним ризицима који се огледају у смањењу приноса и проблемима у заштити
биља. Прелазак са конвенционалних система гајења на концепт одрживе пољопривреде,
подразумева бројне промене у технологијама, почев од обраде земљишта, исхране биљака
(ђубрења), неге усева у току вегетације, посебно заштита од биљних болести и штеточина
и сузбијања корова, па све до бербе, паковање и складиштење производа.

Органска пољопривреда представља систем одрживе пољопривреде, који
потенцира употребу поред осталог локалних ресурса и на тај начин одржава еколошку
равнотежу и умањује негативан утицај пољопривреде на биодиверзитет и земљиште.

Органска пољопривреда подразумева строге критеријуме у производњи хране, како
биљног, тако и животињског порекла, које су уоквирене законским одредбама и
правилницима којима се контролише таква производња, почев од парцеле на којој нису
примењиване хемијске мере најмање 3 године, па до упутства шта треба користити у
самој производњи. У биљној производњи дозвољена је употреба органских ђубрива,
пореклом са фарме која припада газдинству, као и употреба органских и микробиолошких
дјубрива, која се налазе на списку правилника.
Производња и употреба органских ђубрива је значајна. Код нас је то углавном:
стајњак са пољопривредних газдинстава, течни стајњак, осока, зеленишно ђубриво,
глистењак, жетвени остаци, кокошји стајњак (гуано) и компост. Још увијек је код нас
ретка примена комуналног и индустријског прерађеног отпада, комуналног градског
отпада, зеленишног ђубрива, сламе, и другихорганских материја.

Битно је знати да целокупна продукција органских ђубрива као што су стајњак са
фарме, течни стајњак, осока и др. требало користити као ђубрива на парцели. Примена би
требала бити на такав начин да осигура највећи могући степен искористивости биљних
хранива, и најмањи могући губитак у отпад.
Заштита од биљних болести и штеточина огледа се у агротехничким мерама,
коришћењем предатора, парозитоида, и биолошких инсектицида и фунгицида.
Производња анималних производа, односно узгој домаћих животиња такође је прописан
правилник за ову намену, који предвиђа посебне услове како се подижу стаје, односно
фарме, па до испаше и исхране домаћих животиња.
Органска пољопривреда доприноси:
- очувању биодиверзитета и заштити животне средине,
- очувању земљишта,
- правилној исхрани популације и очувању људског здравља,
- развоју сеоске средине.
Органска пољопривреда је вид пољопривредне производње најближи екологији и
њеним принципима. Ипак "органски" значи више него само производњу без синтетичких
материјала. Пољопривредни циклус који се одвија на газдинству са што мање спољних
утицаја (набавка ђјубрива, средстава за заштиту...) је принцип и предуслов за успех
органске пољопривреде. Природни ресурси као што су земљиште и вода се користе на
еколошки одржив начин и чувају се за будуће генерације.

Органска производња представља систем управљања производњом пољоприврдних и
других производа који унапређује и повећава биодиверзитет, на најбољи начин штити
земљиште и примењује највише стандарде заштите здравља биља и животиња. Органска
пољопривреда, која је саставни део система одрживе пољопривреде, је такав вид
производње у коме није дозвољена употреба средстава за заштиту и исхрану биља
синтетичко-хемијског порекла и синтетичких лекова.
Органска пољопривреда се заснива на четири основна принципа, према назнакама
Међународне федерације покрета за органску пољопривреду - ИФОАМ:
- принцип здравља,
- принцип екологије,
- принцип правичности,
- принцип бриге
Међузависност органске производње и биодиверзитета лежи у чињеници да се у
овој производњи примењују еколошки принципи и агроеколошке мере ради оживљавања
природних биолошких циклуса, а поштујући међузависност живог света.

Концепт одрживе пољопривреде је неминован процес, не само као концепт
очувања екосистема и људског друштва, већ и као рентабилнији и економски оправданији
програм.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ
ЗАДРУГА
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.
Опште стање задругарству током прве деценије 21. века показује да је оно у
озбиљној кризи. Зато је актуелно питање оживљавања пословног организовања
породичних газдинстава кроз задругарство.
Оживљавање и успешан развој задругарства је могућ ако постоји дугорочна
напредна политика променљивих политичких субјеката у односу на пословно
организовање пољопривредника. Политика оживљавања задругарства може да се
заснива на неколико принципа који се односе на: усмеравање научноистраживачког
рада на задругарство, унапређење образовања, независну законску регулативу,
материјалну подршку, стручно помагање и политичку одговорност.
Усмеравање научноистраживачког рада на задругарство је сврсисходно
нарочито због поузданијег сазнавања стварног стања у задругарству и стварања
подлоге за одлучивање о могућим мерама економске политике у овој области.
Научним истраживањем би се такође предвиделе последице запостављања и
назадовања у задругарству. Истовремено научнистраживачким радом би могла да се
пронађу најбоља решења за дугорочно оздрављење задругарства, прилагођена нашим
условима и потребама.
Постоје оправдане потребе за унапређење образовања у области
задругарства будући да се задругарство не изучава на неким вишим и високим
пољопривредним школама, а тамо где се оно изучава, укључујући и средње
пољопривредне школе, недовољна је усмереност на актуелна питања. Због тога се не
стичу довљно употребљива знања за праксу пословног организовања
пољопривредника. Зато пољопривредни инжењери и техничари немогу да буду
довољно поуздани предводници у заједничком самоорганизовању пољопривредника.
Они који о задругарству нису ништа научили не могу да охрабрују друге да оснују
задругу.
С друге стране, саветодавство и допуско образовање пољопривредника, осим
производње, треба да обухвати и област пословног организовања односно
задругарства. Ова тема је иначе у допунском образовању пољопривредника
запостављена. Допунско образовање пољопривреника из задругарства, у неким
случајевима, може да има исход - оснивање задруге.
Могућа су и потребна извесна побољшања у закону тако да пољопривредна
задруга буде организација породичних газдинстава, а не чланова једне или две
породице, што закон омогућује. Тиме би се спречила злоупотреба звана "приватна
задруга". На основу научних истраживања и сазнавања потреба пољопривредника, које
они сами могу најбоље да искажу, могућа су и друга побољшања закона о задругама и
подзаконских аката. Али у сваком случају, законска регулатива задругарства биће
плодоноснија, уколико узима у обзир особености домаћих услова, стања и потреба.
Влада, општине и други субјекти материјално помaжу обнову задругарства које је
претрпело снажан ударац крајем 20. и почетком 21. века. Постојећим задругама је
нарочито потребна помоћ у ослобађању од кредитне задужености, у обртним
средствима и стручном кадру односно у области управљања.

Новооснованим задругама је пак потребна подршка у стварању почетног
капитала и услова за рад у виду обртних и основних средства. Новим задругама је
такође сврсисходна подршка у обезбеђењу почетних руководилаца, поред осталог,
кроз накнаду њихових плата у периоду оспособљавања задруга за оштру тржишну
утакмицу и самостално привређивање.
Пореске олакшице, ако не свим задругама онда бар новооснованим у
одређеном почетном периоду, такође су помоћ овим оргаиизацијама
пољопривредника, а самим тим и пољопрнвредницима.
Обнова капитализма је претежни део задруга довела у веома тежак положај.
Оне су у знатној мери остале и без квалитетног стручног кадра. Успешни директори и
други руководиоци су се претежно окренули свом самосталном привређивању или су
нашли запослење код успешнијих предузећа. И када би се задругама обезбедила знатна
помоћ, у великом броју случајева, постојећи углавном мање искусни руководилачки
кадар не би на дужи рок битно унапредио њихов економски положај. Због тога,
државни органи на различитом нивоу, на основу јавног интереса, могу да окупе, плате
и усмере искусне руководиоце на рад у циљу оживљавања пољопривредних задруга.
Што се тиче оснивања задруга, стручну помоћ могу и треба да пруже, пре свега,
задружни савези, саветодавне службе и стручни радници општина. Од њих може да
потекне и ангажовање других познавалаца задругарства.
Под овим се у овом случају подразумева позитивно одређење политичких
организација односно странака према задругама. Задруга није превазиђени остатак
претходног друштва него је корисна организација пољопривредника која је створена
раније, такође у капиталистичким условима. Неутралност и равнодушност политичких
странака премa назадовању задругарства треба да буде замењена такмичењем у
доприносу оживљавању задруга и оснивању нових. Обнова задругарства је њихов
успех, а поразно стање у задругарству њихов неуспех.
Пошто је пословно организовање пољопривредника јавни интерес, политичке
странке могу и треба да јавно реагују на негативне појаве у задругарству које стварају
неповерење код пољопривредника у задруге. Тиме би показивале да нису неутралне у
односу на назадовање у задругарству. Ако странке својим програмима деловања
обухватају и здругарство, онда њихови преставници у органима власти треба да
остварују политику подршке оснивању, опстанку и развоју пољопривредних задруга.

ВОЋАРСТВО
ПОТРЕБНИ ЧИНИОЦИ ЗА ПОДИЗАЊЕ
ЗАСАДА ВОЋА
Приликом подизања воћних засада потребно је имати тачне
податке о земљишним условима, климатским условима као и
о техничким могућностима и тржишту. Од земљишних услова
најзначајнији су:
-тип земљишта,
- хемијски састав земљишта
-надморска висина
-положај парцеле
Воћарска производња се може организовати скоро на
сваком типу земљишта. Чернозем је изузетан за подизање
засада, на тешким земљиштима треба извршити претходну
поправку док се на песковитим земљиштима могу гајити
јабуке, крушке, трешње, вишње, шљиве али уз интензивно
наводњавање и ђубрење стајњаком.
Код хемијског састава морамо водити рачуна о садржају
хумуса који треба да буде од 2,5-5 %, фосфора (П2О5) 15 мг и
калијума (К2О) 25 мг на 100 грама сувог земљишта.
Надморска висина је врло битан фактор за подизање воћних
засада. Најбољи услови за гајење воћа постижу се на
надморској висини од 400-500 метара. На овим висинама
плодови су јако квалитетни и нису подложни брзом
пропадању.
На јужним експозициама погодно је гајити сљиву, кајсију,
вишњу, трешњу као и остале коштицаве воћне врсте, јер су те
парцеле топлије, са вецим присуством сунца у току дана, док
је на северним експозицијама погодније гајити јабучасте
воћне врсте. Нагиб терена не сме бити велики да не би досло
до ерозије.

Климатски услови за подизање засада су:
-светлост
-температура
-влажност
-ветар
Светлост је неопходна за одвијање фотосинтезе па због тога
треба водити рачуна о експозицији, положају парцеле, правцу
редова, формирању одређеног облика круне како би се
светлост што боље искористила. Недостатак светлости се
манифестује бледозеленим лишћем и слабообојеним
плодовима.

Температура је веома важан чинилац приликом подизања
засада јер она утице на фенолошке фазе код воћака. Са
порастом надморске висине и географске ширине
температура опада па приликом подизања засада на таквим
подручјима потребно је бирати отпорније сорте. Такође на
овом теренима треба обратити пажњу на ране пролећне
мразеве те је потребно избегавати воћне врсте које рано
цветају и замећу плодове, као сто су бадем,кајсија и бресква
као и ране сорте трешње и крушке. Такође избегавати
подизање засада у близини река. Зимска влага представља
најбољи извор воде у летњем периоду. Међутим на оним
теренима где не постоје услови да се зимска влага јави и
задржи потребно је вршити наводњавање јер је влажност спада
у најзначајније чиниоце у воћарској производњи. Нема
савременог и интезивног воћарства без воде. Највеће потребе
за водом има јабука, док превише воде не трпе бадем, вишња,
кајсија. Атмосферска влага је такође погодна у воћарској
производњи.
Ветар штетно делује на воћарску производњу тиме што суши
земљиште,суши жиг тучка,откида незреле плодове,ломи
гране,омета лет инсеката. Користан је код опрашивања ораха,
кестена и лсеке. Мере порбе се огледају у подизању
заштитнихх појасева.
Такође поред ових фактора приликом подизања плантажних
засада води се рачуна и о тржишту које у великој мери утиче на
то које ће се воћне врсте гајити. Потребе купаца за појединим
воћем одређују сам ток воћарске производње.

Срећко Вукашиновић, дипл. инг.

МЕЛИОРАЦИЈЕ

Припрема земљишта за сетву јарих култура
Припремио: Рангелов Иван,дипл.инж.
Јесење –зимско орање чини основ за добар и стабилан
принос јарих култура. Премештањем горњих слојева
орничног слоја са билним остатцима и минералним и
органским дјубривима у дубину и избацивањем доњих
збијених слојева на површину и њиховим мешањем
постиже се боља аерација орничног слоја поправља
структура земљшта а самим тим поправља се и водноваздушни и топлотни режим земљиша.
Благовременом и добро изведеном операцијом дубоког
орања најбоље можемо утицати на дефицит влаге у
земљишту, остављањем отворених бразди у које улази
вода. Под утицајем мраза ствара се ситно грудвасти –
мрвичасти површински слој а тиме и смањују операције и
време за предсетвену припрему земљишта. Самим тим је
могућа и ранија сетва јарих култура.
Још увек није касно да се одради квалитетна припрема
земљишта за сетву јарих култура. Још увек може да се
уради калцзација на парцелама које су по резултатима
агрохемијске анализе закишељене. Набоље време за
анализу плодности земљишта је одмах после скигдања
стрних жита у склопу љуштења стрништа. Према
резултатима агрохемијске анализе потребно је растурити
адекватну количину кречних матерјала и плитко заорати.
После двадесетак дана растурити органска дјубрива
(стајњак компост..), 25-40 т/ха које треба одмах дубоко
заорати на мин 30 цм (што дубље то боље). Извожење и
растурање стајњака треба планирати. Извежена и
растурена количина стајњака треба бити одмах заорана.

СТИПС
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http://www.agroponuda.com/

САВЕТОДАВЦИ
Ratarstvo i
povrtarstvo

Stanković Saša

Rašić Suzana

Ratarstvo i
povrtarstvo

Živković Tanja

Janković Predrag

018265732

018265732

stankovicsasa69
@gmail.com
sssrasic@gmail.com

Voćarstvo i
vinogradarstvo

018265732

tanjazivkovic63@h
otmail.com

Stočarstvo

018265732

predragjankovi
cnis@gmail.com

Rangelov Ivan

Melioracija

018265732

i.r.toplodolski@g
mail.com

Vukašinović
Srećko

Voćarstvo i
vinogradarstvo

018265732

vsrecko@hotma
il.com

Cvetković
Gordana

Zaštita bilja

018265732

gordanacvetko
vic71@gmail.co
m

Stojanović
Dušan

Zaštita bilja

018265732

dusannstojanovi
c@gmail.com

Milojić Miljan

Ratarstvo i
povrtarstvo

018265732

miljan.milojic197
4@gmail.com

