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Повртарство
Технологија производње кромпира
После жита кромпир је најважнија намирница у људској исхрани, врло заступљена у исхрани
становништва читавог света. Спада у ратарске културе и потиче из Јужне Америке, Чилеа, одакле
се даље проширила у остале делове света. Богат је извор енергије, скроба, витамина и минералних
материја. Садржи 75% воде и 25% суве материје, од чега је 14-20% скроба, 2% минералних
материја, о,2% протеина и око 2% целулозе. У народу га зову и сиротињском храном, која је у
многим деловима Европе замена хлебу. Просечна потрошња кромпира у нашој земљи је око
65кg/становнику. Користи се и у индустрији за добијање шпиритуса. У Србији је 65-70000ha под
овом културом, а просечни приноси кромпира крећу се око 10-12t/ha, а потребно је да се они
повећају на 30-40t/ha. У системима интензивније производње поједини произвођачи постижу
приносе од око 60-70t/ha. Производња кромпира у нашој земљи процентуално се највише одвија
на ситнијим поседима и карактерише је производња у монокултури услед недостатка довољно
површина које су у систему заливања погодним за производњу кромпира. Услед гајења у
монокултури честе су појаве значајних болести и штеточина, лош квалитет рода и смањен принос.
Поред тога производњу кромпира на великом делу површина у нашим условима карактерише и
смањена употреба минералних ђубрива. Произвођачи који раде за тржиште и достижу максималне
приносе најчешће имају проблем са ценом кромпира која са увозом кромпира најчешће пада .
Производњу кромпира прате бројни трошкови, проблеми са патогенима и штеточинама, велики
број заливања, ангажовање радне снаге. Све у свему цена производње најчешће није праћена
очњекиваном ценом производа. Прошле године, која је била врло неповољна за производњу
кромпира, после дужег времена цена кромпира била је боља него више година уназад. На почетку
вегетације позни пролећни мраз половином априла на великом делу површина направио је
значајну штету на усевима кромпира у делу јужне и југоисточне Србије на подручју Лесковца,
Дољевца, Заплањске Топонице, где је и најзаступљенија производња ове културе. Усеви кромпира
предвиђени за рану производњу претрпели су посебно велике штете од мраза и на отвореном пољу
и у пластеницима. Касније услед стварања повољних услова за развој пламењаче крајем маја, ова
болест је начисто уништила велики део површина под овом културом у поменутим производним
подручјима. Произвођачи су били принуђени да сав кромпир изнесу као млад на тржиште јер се
пламењача спуштала на кртоле и угрозила читаву производњу. Тако су због велике понуде раног
кромпира и произвођачи младог кромпира били угрожени надпросечно ниском ценом
расположиве робе која је морала да се прода. После дугог периода киша у мају уследио је дуг
период суша праћен високим температурама. У циљу одржања рентабилности производње
неопходна су била редовна заливања ових усева.
Кромпир захтева плодна и структурна земљишта. Најповољнија су растресита земљишта која
најчешће оскудевају у садржају органске материје те се препоручује примена стајњака у
количинама од 20-40т/ха. При избору парцела за кромпир, избегавати плитка скелетна и тешка
земљишта склона забаривању. Оптимална pH вредност земљишног раствора за успех у
производњи кромпира је 5.5-6.5. Одлично реагује на ново разорано земљиште, које није дуго
рађено. Није препоручљиво гајење кромпира у монокултури. На исту парцелу неби требало да се
врати најмање 4 године. Појава кромпировог мољца, кромпирове златице, пламењаче и Alternarije,
и вироза, најчешће су последица гајења кромпира у монокултури.

Употреба недекларисаног семена, гајење у монокултури и одсуство адекватне минералне исхране,
главни су разлози неуспеха у производњи кромпира. Није препоручљиво гајење кромпира после
сродних култура паприке, дувана и парадајза. Најбоље предкултуре кромпиру јесу стрна жита,
црвена детелина, грахорице и грашкови. Кромпир је одличан предусев свим осталим културама,
оставља земљиште у повољном стању, без корова, после вађења кртола из земљишта. Основна
обрада земљишта је орање у јесење-зимском периоду на 35-40cm, зависно од дубине хумусног
хоризонта. Орање је неопходно извести благовремено да би се под утицајем зимских мразева
побољшала структура земљишта што је важно за квалитетну предсетвену припрему. Јесењим
орањем омогућује се акумулирање залиха зимске влаге за предстојећи вегетациони период. Ова
зима је нешто блажа била од ранијих, али је било довољно мразева да измрзне површински слој
земљишта и омогући се квалитетна припрема земљишта за садњу кромпира. Велике количине
падавина у другој половини фебруара и почетком марта повећале су резерве зимске влаге, што ће
бити веома повољно за све пролећне културе па и за кромпир. Пожељно је повремено подривање
земљишта бар једном у 4 године како би се побољшао водно-ваздушни режим земљишта, боље
сачувала влага у дубљим слојевима. Предсетвену припрему земљишта обавити лакшим оруђима да
би се спречило претерано гажење и губитак корисне влаге. Кромпир је биљка која добро реагује на
примену стајњака и ђубрење потребним количинама минералних хранива. Стање хранива у
земљишту и потребе кромпира, најбитнији су фактори који одређују потребну количину
минералних хранива. Кромпир је калијумова биљка с обзиром на високе потребе према овом
елементу. Потребе кромпира за постизање приноса од 40-t/ha за калијумом су 180-210kg/ha,
азотом, 100-120kg/ha и 60-80kg/ha фосфора. Позитиван утицај на принос кромпира имају Ca и Mg
а и велик је значај бора у спречавању трулежи кртола. Препорука је да се под основну обраду
земљишта унесе 1/2-2/3P и К и 1/3 азота, под предсетвену припрему земљишта остали део
предвиђене количине фосфора и калијума уз 1/3 азота, и остатак од 1/3 предвиђене количине азота
у прихрани у току интензивног пораста биљке. Најефикасније је заорати минерално ђубриво са
вишим уделом калијума, НПК(5:12:24), у количини од 400kg/ha а под предсетвену припрему
земљишта још око 250kg/ha истог ђубрива, зависно од агрохемијске анализе земљишта.

Садња кромпира веома је озбиљан посао за који је потребно познавати биологију биљке као и
потребе биљака у влаги и топлоти. Кромпир је биљка која клија на 7-10ᵒC. Оптимална температура
земљишта за образовање кртола је 15-18ᵒC, а Т<1,5ᵒC и >30ᵒC су погубне за кромпир. Критични
периоди за влагу код производње кромпира су период ницања и склапања редова и период
формирања и наливања кртола, кад је потребно обезбедити довољне количине влаге. Суша доводи
до дегенерације и пуцања кртола а вишак влаге развоју болести а у зрелости до прорастања кртола.

Пред садњу треба припремити кртоле за садњу. Кртоле треба најпре наклијати на 25-30дана пред
садњу у просторијама на 12-15ᵒC. Кад се после 15дана наклијају кртоле наступа II фаза-излагање
наклијалих кртола светлости на 10-12ᵒC првих десет дана а затим на температури 12-17ᵒC. Када
клице озелене и пусте коренчиће, кртоле су спремне и најбоље за садњу. За садњу користити
здрав, декларисан материјал, семенски кромпир који је контролисан у току вегетације од стране
апробатора семенске производње. Најбоље су кртоле величине од 38-55mm, тежине око 50-60gr.
Уколико су кртоле крупне треба их пресећи уздуж, тако да врх кртоле који има највише окаца
буде подељен и оба дела пресека имају клице. Пресеца се неколико дана пред садњу да би се
пресек засушио, а добро је обавити дезинфекцију ножа и пресека раствором формалина. Садњу
почети кад се земљиште загреје на 10cm дубине 8-12ᵒC. Оптимални рок садње кромпира за
равничарске терене-15.03.-05.04., за брдске терене-прва декада априла, а за планинска подручја
крај априла-почетак маја. Закашњење у сетви прати пад приноса за 15-25%. Садња кромпира може
бити ручна или специјалним садилицама. Уколико је садња ручна, обавља се на 50-60cm, уколико
је садилицама онда је међуредни размак 65-70cm. Густина садње и величина вегетационог
простора зависи од дужине вегетације кромпира. За ране сорте густина садње је 60-70x25-30cm55-57000кртола по ha. Средње ране сорте садити на 60-70x30-35cm-48-50000 биљака/ha, а средње
касне 60-70x35-40cm-40-42000биљака/ha. Просечна потрошња семена је око 2,5t/ha(1,5-4t/ha).
Најважније мере неге усева кромпира јесу огртање пре ницања, окопавање и међуредна обрада,
огртање при порасту од 15-20cm, прихрана, наводњавање и заштита од болести, корова и
штеточина. Огртање усева кромпира у порасту од 15-20cm обавезна је агротехничка мера у
производњи кромпира и обавља се пред почетак формирања кртола, пред цветање. Приликом
загртања и међуредне обраде треба обавити прихрану преосталом 1/3 азота. Заливање је врло
битна агротехничка мера која је неизоставна у производњи кромпира, посебно у сушним годинама
каква је била прошла година. Заливна норма је око 15-25l/m2. Уколико се закасни са
наводњавањем могу се јавити непожељне појаве-израслине на кртолама и пуцање кртола.
Наводњавање кромпира може се обавити вештачком кишом коју мора да прати заштита од
болести, системима кап по кап или гравитационо наводњавање.
У производњи кромпира од великог значаја је одабрати праву сорту, која ће испунити многе битне
захтеве, потражњу на тржишту, начин искоришћавања, принос, захтеве према условима успевања,
толерантност на болести. У продаји се могу наћи најчешће холандске сорте кромпира. Сорте
кромпира могу се поделити према боји покорице и меса, према облику кртола, а најбитнија и
најчешћа подела је према дужини вегетације. Ране сорте кромпира погодне су углавном за
производњу младог кромпира, за пластеничку производњу, вегетације 80-90 дана. Најпознатије су:
Riviera-80-85 dana, Kleopatra-85-90dana, Аdоrа-80dana, Bеlа Rоsа, Tresor, Armada. Средње ране
сорте су сорте дужине вегетације 90-110 дана-Каrеrа-90dana, Liseta, Marabel, Volare. Средње касне
сорте кромпира дужине вегетације 110-130 дана: Kondor-115дана, Kenebek-115 дана, Rudolf-130130 дана, Laura, Aladin-130 дана и све траженија и врло приносна сорта Arizona и касне сорте са
преко 130 дана дужине вегетације Agria и вро позната Desire, чије су дужине вегетације 135 дана.
Вађење кромпира може бити ручно, вадилицама или комбајнима. Приликом вађења обавља се
сортирање по крупноћи и складиштење. Пре самог ускладиштења чува се 20-30 дана на 15-18ᵒC, а
затим уноси у хладне просторије на 3-5ᵒC. Пре уношења у хладне просторије обавља се хемијски
третман препаратима какви су Tuberofen и Tuberit. Кромпир се складишти у подним складиштима
у врећама или траповима.

Др Саша Станковић

Ратарство
Сетва јарих стрних жита
На територији Нишавског округа план сетве озимих стрних жита премашен у односу на
вишегодишњи просек за 15-20%. Ратари и сточари како из навике, тако и потребе за производњом
већих количина сточне хране, сеју пролећне врсте стрних жита. Обично је то начин да се допуни
неостварен план јесење сетве. Многи произвођачи, посебно сточари имају позитивна искуства са
сетвом пролећног јечма, а многи сеју јари овас као одлично зрнасто и кабасто храниво уз додатак
неке легуминозе, грахорице или сточног грашка. На територији југоисточне Србије од јарих
стрних жита најчешће су у сетвеној структури заступљени пшеница, јечам, и овас, било у чистој
култури, било у комбинацији са грашковима или грахорицама.
Зима која је на измаку може се оценити као веома блага, са одсуством периода хладног времена и
екстремно ниских температура и голомразица. Међутим обилне падавине, доста снега продужили
су зиму, али и повећали резерве влаге у земљишту. Чак је задњих дана дошло и до мањег или већег
изливања река, плављења површина под житима или оних предвиђених за пролећне усеве. Снег
крајем фебруара заштитио је усеве озиме сетве од врло ниских температура од око -20оC. Учестале
падавине омеле су међутим произвођаче у спровођењу најважније предстојеће агротехничке мере,
прихране усева стрних жита из јесење сетве. На неким парцелама мало оцеднијим, прихрана
озимих жита је обављена, а на многим парцелама под овим културама произвођачи још увек нису
могли да прихране усеве озимих стрних жита. Услови за сетву пролећних стрнина веома су
неповољни, јер је земљиште веома влажно, непогодно за улазак машина за предсетвену припрему
земљишта и саму сетву и сетва ових усева постаје све неизвеснија. Све чешће је питање
произвођача да ли да сеју пролећне врсте стрних жита. Очекује се према садашњој ситуацији и
закашњење у сетви кукуруза.
Практично се налазимо на почетку оптималног рока сетве јарих стрнина које нису у толикој мери
заступљене на теренима југоисточне Србије. Године са благим и краћим зимама помериле су сетву
јарих стрних жита ка фебруару и некад чак и почетак фебруара. Како тренутно ствари стоје и како
се најављује време у даљем периоду, са сетвом јарих стрнина не може се почети пре треће декаде
марта. Да ли је то касно и како ће се одразити на принос? Како је земљиште одлично обезбеђено
влагом то уз потребну топлоту за улазак машина у њиве и њен утицај на брже ницање, планирана
сетва јарих усева стрних жита може да се обави. Сигурно да ће закашњење у сетви јарих стрнина
бити праћено и снижењем приноса.
Ризично је ако се са сетвом јаре пшенице уђе у другу половину марта јер је касна сетва јаре
пшенице најчешће праћена нижим приносима. Дужина вегетационог периода се скраћује, услови у
бокорењу, цветању и наливању зрна најчешће су праћени високим температурама и сушом те се
најчешће не постижу добри приноси јарих пшеница у закаснелој јарој сетви. Пшеница је најмање
заступљена јара стрнина на овим подручјима. Произвођачи који се одлуче за сетву јаре пшенице
требају чим се створе повољни услови да посеју јару пшеницу у циљу добијања што бољих
приноса. Јару пшеницу сејати са 250кг/ха семена најкасније до половине марта. Основна обрада
земљишта треба да буде обављена у јесење зимском периоду да би се створила што квалитетнија
структура земљишта за квалитетну предсетвену припрему земљишта и саму сетву. Препорука је да
се обави основно ђубрење у јесен са око 300кг/ха НПК(10:30:20), у зависности од агрохемијске
анализе земљишта.

Препорука је да се у предсетвеној припреми унесе 150кг/ха уреје и касније у прихрани у фенофази
бокорења 150-200кг/ха КАН-а. У производњи јаре пшенице на нашим теренима могу се наћи сорте
пшеница Наташа, Невесињка и Венера. Међутим из годину у годину све је ређа производња јарих
пшеница на овим просторима а тржиште све дефицитарније у сортименту и семену ових врста.
Чешће се у производњи могу наћи јари јечмови које произвођачи сеју за потребе производње
сточне хране. Јари јечам због нешто краће вегетације од пшенице често преброди неповољне
екстремне услове у току наливања зрна и постигне сигурније и боље приносе од јаре пшенице.
Стога се произвођачи и одлучују да сеју јаре јечмове пре него јаре пшенице. Сетва јарог јечма
обавља се од краја фебруара до краја марта, у зависности од године и временских прилика,
опасности од касних пролећних мразева и погодности услова за сетву. За потребе јарог јечма треба
нешто мање хранива него за пшеницу. Препорука је као и за све јаре културе обавезно јесење или
зимско орање, стартно ђубрење са око 60-80kg/ha фосфора, 40-60kg/ha калијума и око 70-90kg/ha
азота који се даје у предсетвеној припреми земљишта и прихрани усева. Због честог одсуства
падавина у периоду бокорења препорука је да се 70% азота унесе у пролећној предсетвеној
припреми земљишта, најефикасније урејом уколико земљишта нису киселе реакције. Сетвена
норма за сетву јарих јечмова је 180-200kg/ha. Јари јечмови најчешће имају виши садржај протеина
од озимих и одлична су сировина за производњу зрнасте и концетроване сточне хране. У
асортиману продаје семена можете наћи сорте јарих јечмова; НС-Марко, Кг-Крагуј.

Овас је врста стрних жита коју одликује повећан садржај минералних материја те има свој значај у
производњи сточне хране поготову код коња и ситних преживара-коза и оваца. И јари јечам и овас
могу бити интересантни у људској исхрани за производњу микромизираних пахуљица. Јари овас
треба сејати зависно од временских услова од почетка марта до половине априла. Најважније је да
прође опасност од позних пролећних мразева пошто је овас најосетљивији на ниске температуре.
Овас треба сејати са 150kg/ha семена. Основна обрада земљишта да буде јесења или зимска уз
стартно ђубрење са 250-300kg/ha НПК(15:15:15). Овас је врста са изузетно високим потребама за
азотом и до 120kg/ha, те је веома битно ђубрење азотом. Препорука је да у предсетвеној припреми
земљишта унесете 70% потребних количина азота а остатак у прихрани усева.

Овас као и јечам у комбинацији с сточним грашком и грахорицом даје значајну количину зелене
кабасте масе која се може искористити за производњу сточне хране било путем сена, сенаже или
силаже. Комбинација здружених усева овса или јечма са грашком ил грахорицом одличан је вид
зеленишног ђубрења парцела на којима произвођачи нису у могућности да путем примене
стајњака подигну ниво обезбеђености хумуса у земљишту. Најзаступљеније сорте јарог овса на
нашем терену и уједно су: Рајац, Славуј, Ловћен и Дунав.
Уколико се сеје здружени усев овса или јечма са грашком и грахорицом, зависно од намене,
сетвена норма се коригује. Уколико желимо да побољшамо протеинску вредност зрнастог
производа онда се иде на производњу већег удела грашка, са количином семена грашка од
100kg/ha и 30-45kg/ha овса, односно 50-60kg/ha јечма. Уколико је грахорица у питању, онда се она
сеје у количини од 70-80kg/ha уз 30kg/ha овса или 50kg/ha јечма.
Дакле сетву јарих стрних жита треба обавити, чим се за то створе повољни агротехнички и
агроеколошки услови. Како је производња кукуруза у условима сувог ратарења постала врло
ризична, то је боље сејати јаре стрнине или протеински вредне усеве сточних грашкова и
грахорица него усеве кукуруза.

Др Саша Станковић, ПССС Ниш

Агроекономија
ПОМАГАЊЕ У ОСНИВАЊУ ЗАДРУГА
Припремила: Рашић Сузана

За оснивање привредне организације каква је задруга потребна су
стручна знања и способни кадрови, финасијска средства, опрема и
пословни простор кога оснивачи нису у свим случајевима у стању да сами
да обезбеде. Зато је неопходна помоћ коју би могли да пруже:
1) познаваоци задругарства;
2) задружни савез;
3) саветодавна служба;
4) јавна гласила;
5) физичка лица, привредне организације и установе као
поклонодавци и закуподавци;
6) политичке странке;
7) општинска управа и
8) влада.
Знање из области задругарства је од кључног значаја за оснивање
задруга и обнову задругарства. При томе је битно познавање услова за
оснивање, начина оснивања задруге, потребно је знање о томе чија је
задруга, коме она треба да служи и ко њоме под којим условима управља.
Познаваоци задругарства су, на пример, професори и други наставници
универзитета, као и истраживачи који су усмерени на задругарство. To су
познаваоци одговарајуће литературе а и стварности пољопривреде и села.
Познаваоци задругарства су затим стручна лица у државним органима
одговарајуће надлежности и друга лица која имају искуства у управљању
задругама и у задругарству, а посебно руководиоци и стручни радници из
задружних савеза. Они могу да помогну ако су спремни да учествују у
охрабривању пољопривредника и њихових предводника у оснивачким
напорима, путем предавања, чланака и књига, као и давањем стручног
мишљења. Међутим, познаваоци задругарства могу да помогну само ако
буду на прави начин ангажовани, а заинтересовани појединци за оснивање
задруге уважавају њихова знања и искуства односно вољни су да их
искористе.
Заинтересована лица за нову задругу могу да се обрате територијално
надлежном задружном савезу за почетна обавештења и помоћ. Пружање
помоћи у оснивању задруга је и њихова надлежност. Задружни савези
могу да допринесу оснивању нових задруга на више начина. Стручни
савети заинтересованим пољопривредницима у намери да оснују задругу
од стране стручних лица и руководиоца задружног савеза могу да буду
битна подршка и пресудно усмеравање ка том циљу. Тим више што такав
почетак обично прати колебљивост и окружење многих непознаница.
Задружни савези такође могу да организују предавања охрабривања од
стране познавалаца задругарства за заинтересоване а недовољно
обавештене пољопривреднике и лица која су предводници у оснивању
задруга.

Тиме би они били охрабрени да истрају у намери, били би стручно
обавештени и боље упознати са начином остваривања тог подухвата.
Задружни савези су у могућности да обезбеде огледна задружна правила и
друге оснивачке списе који су потребни оснивачима у поступку оснивања
задруге. To неки задружни савези и чине у пракси.
Саветодавна служба пружа саветодавне услуге и у области
пословног организовања, а не само у области производње. Она организује
предавања из области задругарства за пољопривреднике, заједно са
предавањем из области производње. Ова служба, уколико помаже
оснивање задруга, може такође да обезбеди потребне публикације и
оснивачке списе.
Јавна гласила имају снажан утицај на јавност уопште, па и на
пољопривреднике. Скора свака новина, радио и телевизијска станица која
није забавног карактера, има сталан или повремен простор намењен
пољопривреди. Да би јавна гласила посветила пажњу организовању
пољопривредника, потребно је да њихови власници или носиоци
друштвене моћи под чијом су контролом и утицајем имају интереса за ову
тему или да пољопривредници и њихови заступници својим поступањем
мотивишу ова гласила за питања задругарства односно њиховог пословног
оргамизовања. Јавна гласила имају могућност да подстакну како
пољопривреднике тако и надлежне за пољопривреду да заједнички
организују потребне задруге, подржавањем јавних стручних дискусија и
усмеравањем
новинара
на
стање
пословног
организовања
пољопривредиика. Најава и праћење догађаја који се тичу оснивања и рада
задруга је давање јавног значаја и допринос задругарству.
Оснивање задруге могу да помогну у материјалном смислу
појединци, привредне и непривредне организације као поклонодаваци и
закуподавци. Њихова помоћ може да буде поклон у новцу, опреми,
земљишту и грађевинском објекту. Неискоришћених објеката има у
селима у виду породичних стамбених и економских објеката, зграда
бивших задруга, домова културе, школа и других. Помоћ је и давање у
закуп опреме, земљишта и објекта под повољнијим условима. Типична
скромна али добродошла помоћ је уступање отписане опреме и инвентара
или давање објеката на коришћење без закупнине или уз нижу накнаду од
тржишне.
Утицајни поједници у општинским управама, фондовима за пољопривреду
и у самим селима углавном су чланови или мање-више симпатизери
одређених политичких организација односно странака. С друге стране, ове
странке, у својим политичким понудама имају, организивање
пољопривредника односно унапређење задругарства.

Ако утицајни чланови једне странаке помажу оснивање задруге, они
самим тим доприносе остваривању политике те странке у пољопривреди.
To је успех не само предводника у том подухвату и оснивача, као и других
лица која су се ангажовала него и политичке странке која врши власт у
општини а залагаже се за задругарство.
Општинска управа може на више начина да помогне оснивање
пољопривредних задруга, и то: обезбеђењем стручних публикација,
предавања и организовањем посета успешним задругама; обезбеђењем
оснивачких аката за регистрацију задруге; пружањем стручне помоћи у
процесу оснивања задруге; финансијском помоћи на име удела оснивача
задруге; помагањем у обезбеђењу почетног пословног простора поклоном,
финаисирањем изградње, доградње, поправке, издавањем у закуп под
повољним условима и надокнадом трошкова почетног закупа тог
простора; обезбеђењем основне опреме и инвентара за почетно опремање
пословног простора; помагањем у обезбеђењу почетног руководећег кадра
привременом накнадом његове почетне зараде итд. Општине могу
финансијски да помогну обнову запуштених објеката бивших задруга,
домова културе и других објеката у селима који могу бар делимично да
буду у функцији пословног простора новосноване задруге. У неким
општинама постоје општински фондови за пољопривреду који могу да
помогну оснивачке подухвате у задругарству. Када ови фондови помажу
оснивање задруга, они тада помажу већем броју пољопривредника те је то
помагање оправдано са друштвеног становишта. Општинске управе су
иначе надлежне и дужне по закону да подстичу пословно организовање
пољопривредника кроз задругарство.
Успех у пољопривреди је један од кључних успеха сваке владе јер
се резултати ове привредне области повезују са прехрамбеном
сигурношћу становништва и привредном стабилношћу државе. Један од
чинилаца успеха пољопривредника у привређивању нарочито је пословна
организованост најбројнијих, ситних и средњих породичних газдинстава.
Помагање од стране владе у овом случају може да се конкретизује
охрабривањем ка подухвату задружног самоорганизовања, и то:
доношењем и утицањем на доношење прописа који омогућавају оснивање
успешне задружне организације а спречавају њену злоупотребу, новчаном
помоћи у оснивању и почетку рада нових задруга, подстицањем
допунског образовања одраслих из области задругарства, надзором над
остваривањем општинске надлежности у подстицању оснивања
пољопривредних задруга и на други начин.
У сваком случају, унапређење пословног организовања је подршка
опстанку и развоју постојећих породичних газдинстава, што је у јавном
интересу.

ЗАШТИТА БИЉА

Најчешће грешке при прскању пестицидима

Пре прскања потребно је знати које штеточине, болести или корове желимо
сузбити, да ли су прешли праг штетности, да ли су достигли одговарајући стадијум
раста и др. На основу запажања, искуства и савета са специјалистима заштите биља,
одлучује се за врсту интервенције и препарат или комбинацију која ће се применити.
Колико је важно правилно изабрати средство за заштиту биља исто толико је важно
правилно и квалитетно га применити. Квалитет прскања је велики проблем, пре свега због
застареле и неисправне механизације. Потребно је знати како правилно руковати
прскалицом јер је само тако могуће обавити ову операцију квалитетно. За ову сврху
највише се употребљавају прскалице и орошивачи (атомизери).
Увек треба одабрати одговарајући тип дизни, а третирање извести у што је могуће
идеалнијим временским приликама. У временским условима без ветра бирати
обичне дизне, а када брзина ветра пређе 5 m/s, користити антидрифт дизне.
Препоручени притисак за прскање хербицидима је 1,5 до 3 бара, а за фунгициде и
инсектициде износи 3-5 бара. Количина течности треба да је таква како би се постигла
идеална покровност на биљци, а да се раствор не цеди са биљака. Брзина кретања се
прилагођава нагибу терена, припремљености земљишта, брзини ветра, али је
најпожељнија 6 до 8 km/h.
На основу сагледавања проблема кога циљамо, бира се и право време за третман.
Треба избегавати третмане када је површина биљног органа влажна и када су
температуре ваздуха високе. Начелно прскања у послеподневим сатима су
препоручљивија.
Прскалице се након сваке употребе морају одмах опрати. Темељно треба
испрати млазнице и доводне цеви користећи средства за чишћење водећи рачуна да се
то обавља на местима где не постоји ризик од доспевања у надземне или подземне воде.
Важан део овог процеса је поступање са амбалажом. У циљу очувања природних
ресурса, заштите животне средине и здравља људи, као и у циљу успостављања
оптималног система управљања амбалажним отпадом, потребно је да се
пољопривредни произвођачи упознају са могућностима прикупљања, складиштења и
уништавања или рециклаже амбалаже, која након употребе средства за заштиту биља
постаје отпад.

Ступањем на снагу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, као дефинисањем
Националне стратегије управљања амбалажним отпадом, сви емитери амбалаже која
постаје отпад, имају законски оквир, али и обавезу за решавање проблема амбалажног
отпада.
Пре успостављања система збрињавања амбалажног отпада од средства за
заштиту биља, потребно је да корисници имају навику испирања амбалаже, односно
боца у којима су биле упаковане течне формулације ових средстава. На тај начин се
постиже максимално искоришћење средства, али и омогућава да се испрана
амбалажа безбедно уклони.
Празну амбалажу треба одлагати у складу са препорукама произвођача, а никако да се у
њој држи вода или нешто друго. Погрешно је спаљивати паковања, јер се на тај начин
стварају изузетно токсичне материје. Осим тога, поједине материје су лако запаљиве или
експлозивне. Пре коначног одлагања амбалаже треба извршити такозвано троструко
испирање. Испразнити амбалажу у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30
секунди. Додати воду до једне трећине запремине амбалаже. Затворити паковање
и снажно промућкати. Скинути поклопац и оставити да вода исцури у резервоар.
Поновити поступак још два пута. На крају, амбалажа се осуши и пробуши на три
места како би се учинила неупотребљивом и како је неко не би случајно користио.
Испрану амбалажу одлозити на погодно место, најбоље у кесе за одлагање отпада и
сачувати до момента прикупљања од посебно овлашћених лица или фирми.

Цветковић Гордана, маст. инж. заштите биља

ВОЋАРСТВО

ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ ШЉИВЕ И ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА

Шљива најбоље успева на дубоком, растреситом и плодном земљишту, слабо киселе реакције
(рН 5,5-6,5). Потребе шљиве за азотом су велике као и за калијумом. Недостатак калијума нароичито
утиче на квалитет плодова. Наша земљишта су средње обезбеђена у калијуму. Потребе шљиве за
фосфором су много мање него за азотом и калијумом.
Топлота и светлост су веома важни климатски чиниоци за ус

певање шљиве. Њој највише

одговара умерено континентална клима са средњом годишњом температуром од 9 до

11°С. Цветни

пупољци шљиве могу током зиме да издрже ниске температуре. Шљива најбоље успева у реонима са
годишњом сумом падавина око 700 mm влажношћу ваздуха 75-85%.
Нове засаде шљива не треба подизати на крчевинама старих засада, што је код нас честа
појава. Пре садње земљиште треба поорати (риголовати) на дубини од 60

cm. Ha површинама са

падом 5-8°, треба правити банкине ширине око 2,5 m.
За садњу се

морају набавити квалитетне сертификоване саднице са добро развијеним

кореновим системом. С обзиром да је шљива вишегодишња биљка и да је за заснивање засада
потребно уложити већи капитал, грешка при набавци садног материјала се не може исправити и
створиће додатни трошак произвођачу. За саднице је нарочито важно да не буду заражене вирусима,
посебно вирусом шарке шљиве.
Припрема садница пред садњу обухвата скраћивање

жила.

Шљива се сади од опадања лишћа на јесен до кретања вегетације у пролеће. Најбоље ј
шљива сади у јесен. Јамић за садњу мора да буде довољне дубине,

е када се

a у случају густе садње уместо

јамића копају се канали. У циљу обезбеђења доброг осунчавања воћака правац редова треба да буде
север-југ. По могућности, корен саднице пре стављања у јамић треба умочити у смешу балеге, земље
и воде. Саднице се саде на истој дубини на којој су биле у расаднику.

На дну јаме се стави 15 -20 кг згорелог стајњака, затим се дода слој земље. Водити рачуна да
жиле не дођу у контакт са стајњаком. После затрпав

ања жила садница ораничним (растреситим)

слојем, земља седобро угази, како би се истисао ваздух и успоставио бољи контакт жила са земљом.
На пролеће садница се скрати на жељену висину, зависно од планираног начина узгоја и подлоге.
Такође је пожељно омогућити заштиту од зечева обавијући стабло мрежицом.
Нега шљивика током вегетације подразумева уништавање корова, међуредну обраду
земљишта, редовно орезивање воћака, ђубрење минералним ђубривима, по могућности заливање
(најбоље је системом кап-по-кап) и заштиту од болести и штеточина.
Срећко Вукашиновић, дипл.инж.

Заштита од мраза загревањем ваздуха
Пролећни мразеви последњих година праве велике штете на нашем терену. Једна од мера
заштите јесте загревање ваздуха. Загревање ваздуха можемо изводити Фростбустер машином
као и паљењем тешко сагоривих материја у воћњаку.
Фростбустер се састоји од плинске турбине која загрева ваздух и покреће је трактор преко
кардана са маx. 540 о/мин.
Трактор мора имати минимум 55 кс. Турбина нам служи за ширење врућег ваздуха по
парцели. Максимално ширење топлог ваздуха је 150 метара. Овакав принцип рада даје
високу економичност у утрошку горива а са друге стране даје велику количину топлоте.
Фростбустер меша одређену количину ваздуха и полеже га по земљишту. Топао ваздух који
излази из Фростбустера има температуру 80-100 степени C на излазу из турбине. На размаку
од 1 м од машине је температура 20 степени C . Овакав систем загревања је у потпуности
безбедан по биљке. Топао ваздух се након излаза пење на око 10 метара висине и ствара неку
врсту ваздушних врата чиме се спречава продор хладног ваздуха. За спречавање мраза врло је
важно да машина почиње радити на +0,5 степени C. Површина коју можете заштитити од
мраза варира с обзиром на положај и облик парцеле. Много је лакше заштитити правилно
обликовану парцелу него неправилну парцелу са много углова
Пре
рада

почетка
машине

потребно је одредити трасу по којој ће се машина кретати. Размак између прохода машине не
сме бити већи од 140 метара, он је обично 70-60 метара. Врло је важно да се сваких 8-10
минута вратите на исту тачку са које сте кренули. Један пролаз по воћњаку не сме бити дужи
од 10 минута. Максимална дозвољена брзина вожње је 8 km/h. Током сваког пролаза
температура порасте за 2 степена C, а након тога полако пада. Последица тога је да
температура некад падне и испод 0 степени C, без обзира на то, ако та ситуација не траје
дуже од 10 минута, нема штете на биљци. Овом машином се врло успешно врши заштита на–
5,5 степени C , а резултати истраживања у САД указују да се заштита од мраза успешно
спроводи и до –7 степени C.

Доступнији и простији начин заштите од мраза је паљење тешко сагоривих материја чиме се
повећава темература у воћњаку до 1,5 степени C што је у неким случајевима довољно за
заштиту. Међутим, при јачем мразу овом методом се не остварује сигурна заштита. Потребно
је да материје буду распоређене на гомилама, на мањем размаку како би се покрила већа
површина воћњака. Водити рачуна да не дође до пламена који може изазвати оштећења на
воћкама.
Срећко Вукашиновић, дипл.инж

Сточарство
Исхрана оваца и зимском периоду
Једна пд мера унапређеоа гајеоа пваца је и ппбпљшаое исхране у зимскпм перипду, када не ппстпји мпгућнпст
испаше. Исхрана луцеркиним сенпм, ливадским сенпм, силажпм и кпнцентрпванпм хранпм задпвпљава пптребе
пваца у зимскпм перипду. Преппручљивп је пвце зими хранити ливадским сенпм, а јагоад луцеркиним сенпм.
Упптреба силаже требалп би да буде пграничена тј. не би је требалп давати пвцама месец дана пре јагоеоа, а
јагаоцима тек накпн две недеље старпсти. Ппсебнп би требалп пбратити пажоу на тп да силажа не буде залеђена
када се стави у хранилице. Овп мпже да буде узрпк разних прпбавних сметои и других ппремећаја. Затп је
преппручљивп да се силажа унпси у пбјекте некпликп часпва пре негп штп ће се дати пвцама какп би се загрејала
дп температуре у пбјекту. За исхрану у зимскпм перипду нарпчитп је ппгпдна силажа припремљена пд силажнпг
кукуруза, кукурузпвине, сирпвих репиних резанаца, спјине сламе, грашкпвине, а у брдскп-планинским крајевима
травнп-легуминпзних смеша.

Оброк I ;
Сенп легуминпза 2 кг
Кпнцентрат 300 гр
Премикс 10-20 гр

Оброк 2;
Сенп легуминпза 1 кг
Силажа кукуруза 2 кг
Кпнцентрат 300 гр
Спли 15-20 гр

Оброк 3;
Сенп 0,6 кг
Слама 1 кг
Стпчна репа 1 кг
Кпнцентрат 300 гр

Јанкпвић Предраг

СТИПС

АГРОПОНУДА

http://www.agroponuda.com/
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