
1

Министарство пољопривреде, 
    шумарства и водопривреде

ПОЉОПРИВРЕДНИ
БИЛТЕН

Број 144 -  бесплатан примерак
Март 2021. год.

ПССС Косовска Митровицa д.о.о.



2

Саветодавци ПССС Косовска Митровица д.о.о.

Ратарство – повртарство
1.Небојша Божовић                                                             064/8435593
2.Зоран Милосављевић                                                       064/8435594
Воћарство – виноградарство
Љиљана Гвоздић                                                                  064/8435592
Сточарство
Косовка Јакшић                                                                    064/8435591
Заштита биља
Синиша Недељковић                                                           064/8435590

Садржај :
Чишћење и припрема пластеника за сетву........................................................................3
Ђубрење кромпира...................................................................................................................5
Сетва кукуруза.........................................................................................................................7
Грешке при ђубрењу кукуруза.................................................................................................9
Навођење биљака парадајза у заштићеном простору......................................................12
Заснивање луцеришта...........................................................................................................14
Основна правила зимске резидбе винове лозе у роду.........................................................16
Поступак правилне садње воћа...........................................................................................19
ИПАРД II  (2014 – 2020) план позива за 2021. годину.......................................................22
Исхрана телади .....................................................................................................................24
Кукуруз у исхрани домаћих животиња..............................................................................26
Хранива за овце......................................................................................................................29
Топљење расада и палеж клијанаца- Pythium debaryanum.............................................30
Болести и штеточине јагоде и њихово сузбијање...........................................................32
Сузбијање житне пијавице..................................................................................................35



3

Чишћење и припрема пластеника за сетву

Први корак чишћења је сређивање 
простора око пластеника. Уклонити 
све канте и друге предмете, покосити 
корове, насипати стазе да се не би 
стварале барице и блато на прилазу 
пластенику. Сав алат који се користи 
за рад у пластенику треба очистити, 
опрати, дезинфиковати, осушити 
и премазати ланеним уљем како 
би се спречила корозија металних 
делова. Током вегетације на фолији 
пластеника се накупља прашина. 
У наборима фолије и местима 
састављања заглављују се лишће, 
мале гранчице, а то може да оштети 
фолију и послужи као скровиште 
штеточинама, првенствено инсектима. 
Након чишћења површине приступа 
се прању спољашње стране фолије. 
За прање се користе еко детерџенти. 

После чишћења спољашње стране 
треба очистити унутрашњост. 
Уколико се пластеник не користи 
током најхладнијег дела године, 
треба га оставити чистим и уредним. 
Уклонити биљне остатке, конопце, 
копче, цеви за наводњавање, уколико 
нису фиксиране и алат.Уколико је реч о 
пластенику са слабом арматуром, тада 
треба поставити дрвене Т-носаче који 
ће ојачати конструкцију и спречити 
деформацију цеви. Проверити рад 
механизма за подизање и спуштање 
отвора, као и врата пластеника. 
Унутрашњост пластеника треба 
опрати еко детерџентом. 
Обавити дезинфекцију унутрашњости 
пластеника. Данас су на тржишту 
доступни препарати за дезинфекцију 
на бази микроорганизама који
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инхибирају раст патогене 
микрофлоре. Потребно је третирати 
читаву површину унутрашњости 
пластеника, а поступак се понавља 
након 10-ак дана. За третирање 
унутрашњости пластеника, нарочито 
ако је конструкција од дрвета, и зидане 
основе пластеника може се користити 
и приручно средство припремљено 
од гашеног креча. Код израде тог 
средства користи се 3-4 килограма 
хидрираног креча у који се додаје 0,5 кг 
бакар-сулфата. Све се добро измеша и 
разблажи са 10 литара воде. Оставити 
да стоји око 2 сата, па се том смешом 
премазују дрвени оквири, зидана база 
пластеника и сва друга места која могу 
да послуже као склониште инсектима 
или место скупљања патогених 
микроорганизама. За успешно гајење 
поврћа у пластенику веома значајан 
је и квалитет земљишта. За мале 
пластенике се сваке 3 до 4 године може 
урадити замена земљишта у слоју 
20-25 центиметара. Други начин је 
замена плитког, површинског слоја 10-
15 центиметара. Уколико је уклоњен 
само површински, плитки слој тада се 

додаје нова земља, органско ђубриво, 
компост, суво лишће који ће обогатити 
земљиште у пластенику и побољшати 
његове карактеристике. Обрадом 
земљишта нови површински слој ће 
се измешати са дубљим слојевима 
земљишта. Тај поступак се обнавља 
сваке две године да би имао ефекат 
на стање земљишта у пластенику. 
Да би смо добили што здравије и 
квалитетније земљиште обогаћено 
органском материјом у пластенику 
можемо посејати зелене сидерате. То 
су биљке које ће развити зелену масу, 
па ћемо након њиховог заоравања 
добити додатна хранива за земљиште. 

Осим тога свака сидеративна биљна 
врста коју посејемо испољиће 
одређене ефекте. Раж ће потиснути 
већину корова и добићемо чисту 
површину. Корен ражи ће за собом 
оставити растресито земљиште. 

Махунарке ће обогатити 
земљиште азотом па ће земљиште 
обогатити азотом и фосфором. 
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Слачица ће земљиште обогатити 
азотом и фосфором. У зависности од 
ефекта који желимо да постигнемо 
одабраћемо и одређену биљну врсту 
или смесу више врста за сетву сидерата.

Дипл. инж. ратарства и повртарства 
Небојша Божовић 

Ђубрење кромпирa

Кромпир је култура која је велики 
потрoшач хранива из земљишта, а 
посебно калијума. Одлично реагује 
на ђубрење органским ђубривима. 
Правилно пођубрен кромпир ће дати 
високи принос квалитетних кртола 
које се могу дуже чувати у складишту.                                    
         За органско ђубрење кромпира 
најчешће се користи стајско ђубриво 
које се обично уноси у  јесење – 
зимском орању у количини од  25-
35t/ha. Стајско ђубриво садржи  
потребне макроелементе  и неке 
микроелементе. Позитивна својства 
органског ђубрења стајњаком 
огледају се у повећању хумусне      
компоненте земљишта и бржем 

загревању земљишта у рано пролеће 
када су потребне више температуре 
за раст и развој клица кртола. 

Минерална исхрана кромпира је 
нужна допуна органском ђубрењу 
и заснива се на додавању три 
основна елемента (азота, фосфора 
и калијума)  као и микроелемената 
у мањим количинама. Најбољи 
однос ова три елемента је 1:0,9:1,6.
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За добијање високог и квалитетног 
рода треба комбиновати органска 
и минерална ђубрива од којих су 
најпогодније комбинације  8:10:24, 
10:20:30, а најбоље дају она са 
магнезијумом и сумпором као што 
су 12:10:22 + 2% MgO + 11% S.                                                                            
    У почетним фазама развоја биљака 
азот и фосфор се усвајају у малим 
количинама. Потребе за њима се 
повећавају у вегетацији, а максимум 
достижу у фази затварања редова. 
Захтеви за калијумом су високи у 
почетку током раста до цветања, 
а затим опадају. Како би избегли 
неправилну употребу како  органског 
тако и минералног ђубрива, важно је 
прво одрадити агрохемијску анализу 
земљишта, па након добијених 
резултата извршити ђубрење. За 
постизање      максималног  приноса 
поред наведене количине стајњака 
потребно  је додати и око 120kg/ha 
азота, 160kg/ha фосфора и 200kg/ha 
калијума (чистог елемента).  Jeдну 
половину ових хранива употребити 
у предсетвеној припреми, а другу 
приликом саме сетве растурањем у 

бразде. Уколико се појави недостатак 
или вишак неког од хранљивих 
елемената долази до одређених 
промена у процесу производње 
кромпира и исти се манифестују 
на биљкама. Недостатак азота 
одражава се на смањени пораст, 
развој и изглед биљке. Док насупрот 
томе веће количине азота стварају 
већу надземну масу, већу бујност 
и осетљивост на многе болести. 
Код недостатка фосфора симптоми 
су јако изражени на листовима 
појавом тамно зелене боје и без сјаја. 
Кромпир има велике захтеве што  се 
тиче  калијума. Његов недостатак 
је најважнији у другој половини 
вегетације. Недостатак калијума се 
манифестује појавом тамно зелене 
боје по ободу листа, а веће количине 
изазивају блокаду магнезијума.                                                                 
Прихрањују се само средње и касне 
сорте KAN-ом  или специјалним 
ђубривима за ову намену. Недостатак 
микроелемената се решава само 
применом фолијарних ђубрива.

Дипл. инж. ратарства и повртарства 
Небојша Божовић 
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Сeтва кукуруза
     Најважнија операција у производњи 
кукуруза је сетва. Грешке направљене 
у сетви касније се никако не могу 
поправити. За наше поднебље 
време сетве кукуруза је дефинисано 
као школско градиво, а и као 
вишедеценијска производна пракса у 
оптималном   интервалу од 15-30 априла. 
Или другим речима, према редоследу 
пролећне  сетве јарих стрних жита: 
црвене детелине, сточног грашка, 
грахорице, шећерне репе, луцерке...
  Које су то основне одлике које 
опредељују време сетве кукуруза?                                                        
 - То су агроклиматски параметри, 
у првом реду температура тј. ниво  
загрејаности сетвеног слоја ораница 
минимум 8°C, опт. влажност  и      др.                                                                                 
 – Затим биолошко својство 
кукуруза као биљне врсте тј. тропско 
порекло и одлика да је то биљка 
којој одговара однос дана и ноћи 
приближно да буде исти посебно у 
периоду генеративних фаза развића.                                                                                                                                         
– И утицај науке и струке у смислу 
стварања  и избора хибрида, 
тј. пожељне групе зрења или 

дужине вегетационог периода 
као и агротехнике у производњи.                                                          
На основу  наведених одлика и 
њихових својстава  тј. појава можемо да 
потврдимо да је време сетве кукуруза 
календарски одређено од средине па све 
до краја априла, пожељан, прихватљив 
и далеко  сигурнији  период у односу 
на све чешћу појаву веома ране сетве. 
У неким производним годинама сетва 
се обавља већ крајем марта и почетком 
априла. Могућа каснија захлађења 
су изузетно неповољна за клијање 
и ницање као и дужину првих фаза 
развоја, а не често долази и до пропадања 
усева и неминовности пресејавања.
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Под утицајем температуре од 8-10°C 
стаје раст биљака, око 5°C усев жути 
и заостаје у развоју, -1-1°C пропада 
надземни део биљке. Веома рана 
сетва не може да избегне неповољан 
утицај наведених природних појава 
на кукуруз као биљну врсту. Код ране 
сетве, нижа је температура земљишта, 
па сетва треба да буде плића за 1-2cm 
од препоручених. Код касније сетве 
дубина се повећава за 1-2cm, како би 
семе било положено у влажан слој 
земљишта. Сетву кукуруза  треба 
прилагодити  и условима земљишне 
влаге, па је код лакших земљишта 
дубина 6-7cm, а код  тешких 5-6cm.                                                                             
Повољна околност у призводњи 
кукуруза тј. у одређивању времена 
сетве је и могућ избор средњестасних 
хибрида што није био случај до пре две 
деценије. Избор хибрида са средњом 
и краћом вегетацијом из групе зрења 
FAO (300, 400 и 500) обезбеђују 
високу успешност и сигурност нешто 
каснијих рокова сетве,с а самим 
тим посматрано у вишегодишњим 
интервалима и сигурнију производњу 
кукуруза. У условима наводњавања, 

јаке интензивне агротехнике и ђубрења 
препорука је сејати родне хибриде 
каснијих група зрења FAO (600 и 700). 
Препорука је прилагодити густину 
сетве агротехници и очекиваним 
агроеколошким приликама. У 
условима сувог ратарења сејати 
55000-65000 биљака по хектару. 
Најчешће на нашим теренима у 
производњи кукуруза изостаје врло 
битна агротехничка мера јесењег 
основног ђубрења која је врло битна 
са аспекта добијања стабилних и 
добрих приноса. Наша препорука је да 
се са основном обрадом у земљиште 
унесе једна трећина потребног азота 
и половина фосфора и калијума од 
препоручених количина. Остале 
количине унети у предсетвеној 
припреми и прихрани кукуруза.   



9

Избор ђубрива треба да одговара 
писаној препоруци која је добијена 
после  агрохемијске  анализе. 
     
При избору хибрида за сетву слушати 
савете стручњака и користити 
искуства из претходних година. 
Веома битна агротехничка мера у 
производњи кукуруза је ваљање после 
сетве, што наши ратари ретко раде. 

Овом мером се поред чувања влаге 
обезбеђује и уједначено ницање и 
уједначено протицање свих наредних 
фенофаза развоја као и уједначено 
сазревање на крају вегетације. 
    
Дужина дана од 15-16 сати, дневне и 
ноћне веома високе температуре, суви 
ветрови, календарски су појаве крајем 
јуна и почетком јула, као неповољан 
перид     за наведене фазе развоја
 кукуруза.

При ђубрењу кукуруза произвођачи 
највише греше у количини, времену 
примене и формулацији ђубрива.
Кукуруз спада међу најзначајније 
ратарске усеве на Косовско-
Митровачком округу пошто се 
просечно гаји на 7-8 хиљада хектара у 
различитим производним условима од 
равничарског до брдско-планинског 
реона. Без повољних агроеколошких 
услова и одговарајуће примене 
агротехничких мера нема ни високих 
и стабилних приноса кукуруза.
Ђубрење учествује у формирању 
приноса са више од 40% у односу 
на све друге агромере и управо се 
интезивност агротехничких мера 
пољопривредне производње мери 
применом ђубрива и наводњавања.

Грешке при
 ђубрењу кукурузa

Дипл. инж. ратарства и повртарства 
Небојша Божовић 
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Грешке при
 ђубрењу кукурузa

За формирање одговарајућих приноса 
земљиште је потребно ђубрити сваке 
године. Кукуруз с једном тоном зрна 
и одговарајућом масом кукурузовине 
изнесе из земљишта просечно:
28,4 kg азота, 10,7 kg фосфора, 31,1 
kg калијума. Односно за 10 тона зрна 
потребно је обезбедити 284 kg азота,
107 kg фосфора и 311 kg калијума по 
хектару или укупно преко 700 kg  NPK 
хранива, што је огромна количина.
         Прва мера која се мора обавити 
током лета или почетком јесени је 
систематска контрола плодности 
земљишта, такозвана лична карта 
сваке парцеле, коју треба изводити 
сваких 4-5 година. На основу 
спроведених основних анализа 
агротехничких особина земљишта 
дају се  препоруке које количине 
органских и минералних ђубрива и 
када треба применити на одређеној 
парцели, водећи при томе рачуна о 
висини приноса, природној плодности 
земљишта, осталим агротехничким 
мерама, климатским условима, 
предусеву примени наводњавања и 
др. Све друго је ђубрење напамет тј. 

орјентациона употрба органских и 
минералних ђубрива, која по правилу 
не даје поуздане резултате. Природна 
плодност земљишта поправља се 
применом одговарајуће количине 
потребних ђубрива. Нормално, више 
ђубрива је потребно на сиромашнијим 
земљиштима и обрнуто. Без обзира 
што кукуруз по својим биолошким 
особинама нема велике захтеве 
за предусевом обавезно га треба 
гајити у плодореду, посебно после 
зрнастих махуњачa када количина 
азота може бити мања и за 30-
50%, а да принос не буде смањен. 
Просечно се узима да је за кукуруз 
на нашим земљиштима потребно     
обезбедити: 120-180 kg азота, 60-120 
kg   фосфора и 10-100 kg калијума по 
хектару или 220-400 kg NPK / hа. са 
односом хранива 1 : 0,5 - 0,6 :0,3 - 0,5
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Правовремена употреба органских 
ђубрива може значајно да смањи 
употребу минералних ђубрива. 
Основни проблеми су: недовољна 
неодговарајућа   употреба   неква- 
литетно чуваних  и негованих 
органских ђубрива, у првом реду 
чврстог стајњака током године. 
Изузетно се греши код количине 
и времена употребе, посебно код 
уношења (заоравања) стајског
ђубрива, које у земљишту има 
продужено дејство на гајене биљке 3-5 
година. Осим тога значајно утиче на 
садржај органске материје земљишта 
и степен микробиолошке активности 
тј. разградње жетвених остатака 
предусева. 
Велики проблем су кисела земљишта. 
Једина исправна мера је додавање 
креча тј. калцизација која по правилу 
није много успешна без примене 
стајњака у количини од 30-40 t/hа 
сваке треће до пете године. 
На 10 тона стајњака треба употребити 
1 тону креча. 
Највеће повећањe приноса кукуруза 
стајњак даје при што ранијој примени 

у лето или рану јесен, са  заоравањем 
одмах на дубини око 25 cm. 
Течни стајњак и осока су знатно 
кориснији уколико се употребе што 
касније у пролеће, 10-15 дана пред 
сетву на дубини 8-10 cm. 
Њима се кукуруз може и прихрањивати 
током вегетације до фазе 4-6 листова.
Без употребе минералних ђубрива 
нема високих и стабилних приноса. 
Минерална ђубрива хране биљке, 
а органска земљиште из којег 
се користе хранива за биљке. 
Зато органска ђубрива посебно 
стајњак и жетвени остаци позитивно 
утичу на хранљиви фонд земљишта тј. 
поправљју његову природну плодност. 
Код примене минералних ђубрива 
учињене грешке могу бити:
субјективне – због некоришћене 
систематске контроле плодности 
земљишта, греши се у количини 
ђубрива. 
Најчешће се користи недовољна 
количина, а има и супротних 
нерационалних примера.
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      Време и начин уношења минералних 
ђубрива у земљиште је заједно са 
количином од пресудног значаја за 
формирање приноса кукуруза. Овде 
се чине и најчешће грешке пошто 
се основно ђубрење мало користи 
због надостатака NPK-ђубрива 
састава 10:30:20, 8:24:16, 10:20:10, 
0:30:18 , 0:24:16, 11:52:0 и сличних, 
затим  због навика произвођача и др.
У предсетвеној обради треба унети 
половину до ¾ укупне количине 
азота. Тада се користи ПР 300-350 kg/
ha КАN-а или око 200 kg/ha URЕЕ. 
Стартно ђубриво (заједно са сетвом) 
у принципу треба избегавати због 
отежане сетве неравномерног 
распореда ђубрива и плитког уношења 
фосфорних и калијумових ђубрива. 
Ова ђубрива слабо се крећу (до 
5cm годишње) по дубини профила 
земљишта и најчешће су ван  усисне 
моћи кореновиг система кукуруза. На 
земљиштима слабијих производних 
својстава кисела и др. употребљава се 
КАN у количини од 250-300 kg/hа, у 
један до два наврата, када кукуруз има 
3-4 листа односно 5-6 листова. Постоје 

више варијанти ђубрења кукуруза, 
а којa ће бити примењенa зависи од 
претходно приказаних ситуација.
 Собзиром да  се врши 
анализа земљишта на терену 
и произвођачима дају писани 
савети о избору ђубрива, времену 
примене и количини, треба се 
држати и употребити препоруку 
за сваку парцелу понаособ.

 У нижим објектима за рану 
производњу препоручује се навођење 
биљака на две гране, при чему свака 
грана има свој канап уз који се води. 
Биљке парадајза је лако водити на 
ослонац тј. на канап, посебно ако 
се користе копче за придржавање 
биљака. У последње време употреба 
копчи се смањује а канапи се мењају 
онима који су биоразградиви.

Дипл.инж. ратарства и повртарства 
Зоран Милосављевић

Навођење биљака парадајза
 у заштићеном простору
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Такође, захтеви за биоразградивим 
материјалом су се повећали, па 
су на тржишту у понуди и копче 
са истим карактеристикама. 
 У нижим објектима за рану 
производњу препоручује се вођење 
биљака на две гране при чему свака 
грана има свој канап уз који се води. То 
захтева више ручног рада али је веома 
ефикасно и обично се примењује код 
већине произвођача у пластеницима.
   Навођење биљака иде у два правца. 
Свака друга биљка се води у истом 
правцу, чиме се из птичје перспективе 
стварају кругови од стабла које се 
води, уствари у правцу казаљке 
на сату. Ова стабла су без листова 
и несмеју пузети по земљи. Због 
тога су обавезни „М“ држачи који 
стабла држе на висини од 50 cm.
      У навођењу стабла користи се један 
трик. Након 8-10 цвасти оставља се 
једна бочна грана на свакој четвртој 
биљци. Ова бочна грана мора да 
добије свој засебан канап за ослонац. 
Тај канап је обично друге боје. Овим 
се број биљака повећава за 25%. 
Одговор на питање, зашто не повећати 

број тако да се на свакој биљци остави 
по још једно стабло је: недостатак 
светлости за идеалан пораст и 
немогућност кореновог система да 
обезбеди довољно хране и воде за 
пораст. Након одређеног времена, тј. 
новоформираних 8-10 цвасти може 
да се остави поново један заперак али 
не са исте биљке. То чини повећање 
броја биљака за 50%. Нови заперак се 
води уз канап који је различите боје 
од предходних. Овај потез је ризичан 
и обично се изводи током летњих 
месеци, када има доста светлости.
    
    У целогодишњој производњи 
у нашим условима формира се 
23-28 цвасти, које плодоносе. У 
јесењем периоду се користи додатно 
осветљење, могуће је процес поновити 
после 30 цвасти. Тиме се број стабала 
максимално повећава за 75%. Код нас 
се додатно осветљење не примењује 
па се трећи заперак не препоручује.
 

Дипл.инж. ратарства и повртарства 
Зоран Милосављевић
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Заснивање луцеришта
Луцерка је вишегодишња биљка, 
коју искоришћавамо 5-7 година, о 
чему треба водити рачуна при смени 
усева у плодореду. Монокултура јој 
не одговара, те је на исто место  треба 
сејати после 3-4 године, али је свакако 
добро да овај размак буде што већи јер 
ће бити мање проблема са болестима 
и штеточинама, као и са замором 
земљишта. Сматра се да поновна 
сетва луцерке на исто место може 
бити онолико   година  коликоо је на 
претходно       на том   месту  експлоатисана. 
Као предусеви погодују јој кукуруз, 
кромпир, купусњаче, једногодишње 
легуминозе и стрна жита.
Избор земљишта: За успешну 
производњу луцерке земљиште треба 
да буде дубоко, растресито, плодно 
и са повољним водно-ваздушним 
режимом, неутралне реакције, типа 
чернозем, ливадска црница, алувијум, 
гајњача, мелиорисане и култивисане 
ритске црнице.За гајење луцерке 
најпогоднија земљишта су са реакцијом  
Ph 6,6-7,5. Луцерка се може успешно 

гајити и на слабо киселим земљиштима 
ако се претходно обави мелиорација 
овог земљишта, регулисањем 
влажности и калцификациом као и 
уношењем органских и минералних 
ђубрива и интезивном обрадом.
Обрада земљишта: Дубоком 
основном обрадом стварамо растресит 
оранични слој, што поспешује 
скупљање воде, добар развој корена, 
интезивнији рад микрофлоре и већу 
активност квржичних бактерија. 
Предсетвеном припремом земљиште 
добро поравнати и добро уситнити, 
чиме ће се олакшати сетва и 
осигурати уједначено ницање.
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Ђубрење: Да би се младе биљке 
добро развиле потребно је да имају 
довољно хранива на располагању. 
Поред калцијума најважнија хранива 
за заснивање луцеришта су фосфор 
и калијум. Калцијума углавном 
има у нашим земљиштима, а 
калцификацијом киселих земљишта 
обезбеђују се биљке овим хранивом и 
на лошијим земљиштима. Препоручује 
се да у заснивању луцеришта буде 
180-200 kg/ha фосфора, а 100-140 
kg/ha калијума. Примена азотних 
ђубрива није тако значајна, али 
се препоручује 30-50 kg/hа. Ова 
количина азота је потребна да убрза 
развој клијанаца луцерке док не почне 
активност бактерија азотофиксатора.
У заснивању луцерке препоручује се 
примена NPК минералних ђубрива 
формулације 10:30:20 у количини 
500-600 kg/ha са основном обрадом, 
а 200 kg/hа у предсетвеној припреми.
Примена органског ђубрива повољно 
утиче посебно на сиромашним 
и слабо киселим земљиштима. 
Пожељно је да се стајњак унесе под 
претходни усев а не препоручује се 

примена стајњака пред сетву луцерке. 
Количина стајњака је од 30-80 тона 
добро згорелог стајског ђубрива, 
уз обавезну заштиту од корова.
    Време сетве у пролећном 
року: Оптимални рок сетве у 
пролећном року је трећа декада 
марта до половине априла. 
Рана сетва може да страда због појаве 
позних мразева, а касна сетва услед 
ране појаве сушног периода, што 
доводи у питање ницање и 
развој усева, а самим тим и 
успешно заснивање луцеришта.
Минимална температура за клијање 
креће се између 1 и 2°C а оптимална 
између 25-30°C. Младе биљке 
страдају при температури од -5°C, 
а у каснијој фази развоја отпорност 
на ниске температуре се повећава 
и до -15°C.  
 Најуспешнија сетва је машинском 
сејачицом међуредног размака од 12,5 
- 25cm, уз потрошњу 15kg/hа семена.
Сетву омашке треба избегавати 
због неуједначене сетве и 
прекомерене потрошње семана.
 

Основна правила зимске
 резидбе винове лозе у роду
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Семе луцерке је ситно, клица нежна 
и осетљива, па ако је сетва плитка 
земљиште око клице се може исушити 
пре него што биљка никне.У случају 
дубоке сетве, семе нема довољно 
енергије да никне.То је разлог због 
чега је равно и фино припремљено 
земљиште од изузетног значаја за 
сетву. Треба сејати на дубини од 0,5-3 
cm, у зависности од типа земљишта. На 
средње тешким земљиштима луцерку 
треба сејати на 1,2 cm, а на тешким 
0,5-1 cm, док на лаким земљиштима на 
2-3 cm дубине. После сетве обавезно 
је извршити ваљање земљишта.

Један од циљева резидбе и 
потребе њеног вршења је 
регулисање приноса и квалитета 
грожђа, односно успостављање 
правилног односа између њих. 
Из тих разлога зимској резидби 
треба посветити посебну пажњу.

У виноградима који су у роду резидба 
се обавља у периоду мировања лозе, за 
који се подразумева да је од опадања 
лишћа у јесен па све до бубрења 
окаца у пролеће наредне године.

Сваки виноград има специфичне 
услове гајења и сваки виноградар 
прати и ослушкује временске прилике 
и кондицију својих чокота, па се тек 
онда одлучује може ли организовати 
и кренути са резидбом или ће за 
тај посао чекати Светог Трифуна, 
када се већ дуги низ година уназад 
резидба традиционално и врши

Сигурније је и боље резидбу 
радити ближе пролећу, зато што 
касније орезана лоза има више 
шанси да избегне касне мразеве.

Дипл.инж. ратарства и повртарства 
Зоран Милосављевић

Основна правила зимске
 резидбе винове лозе у роду
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Отпорност лозе на ниске температуре 
зависи и од саме резидбе. Све док 
је лоза у стању мировања влада 
негативан притисак, док чим се лоза 
ореже долази до продирања воде у 
ластаре, па се самим тим смањује 
отпорност лозе на ниске температуре. 
Преурањена, као и врло касна резидба 
имају за последицу касније пупљење 
и касније зрење грожђа. Познато 
је да закаснела резидба појачава 
сузење, губитак хранљивих материја, 
а понекад и гушење пупољака.
Логично је да се прво орезују 
најотпорније сорте према 
мразевима, као и локалитети 
ређе подложни појави мразева.
Резидба на зрело се обавља сваке 
године, након ступања чокота у 
пуну родност, из разлога остављања 
одређеног броја окаца из којих ће 
се развити нови родни ластари. 
У зависности од биолошких својстава 
гајених сорти, узгојног облика и 
потребног степена оптерећења 
чокота родним окцима, примењује се 
кратка, дуга или мешовита резидба.
Основни задатак резидбе је вршити 

сталну регенерацију и подмлађивање 
чокота. 
То се постиже и уклањањем изду-
жених, деформисаних и неактивних 
делова стабла.

Практично примењују се различите 
дужине резидбе:
- резидба на кратак кондир са 1-2 окца,
- резидба на дуг кондир са 4-5 окаца,
- резидба на кратак лук са 5-6 окаца,
- резидба на дуг лук са 9-15 окаца

При резидби се треба придржавати 
правила:

- Рез треба бити гладак, ткива 
неоштећена,
- Стари делови чокота одбацују се тако 
што се резидба врши усправно на осу 
чокота,
- Стварање        што        мањих             рана 
при резидби,
 - Код резидбе ластара на кондире, 
одсецање треба вршити на  1,5-
2 cm изнад највишег окца, косо са 
супротне стране окца да вода која 
се ствара сузењем не цури на окце,
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- Код резидбе на лук такође 
треба резати усправно,
-  Имати у обзир да винова лоза 
најбоље подноси ране уколико су са 
једне стране стабла или крака чокота.
Да би резидба у једној години била 
правилно спроведена у виноградима 
је важно континуирано и на време 
од његовог заснивања па све до 
тог периода по индивидуалној 
потреби засада постићи:
- Образовање основног облика 
стабла у младим виноградима,
- Одржавање образованог стабла, 
да би сви његови делови били 
здрави, као и сви органи лозе 
правилно распоређени у простору,
- Нормирање броја окаца, 
ластара и гроздова на чокоту
- Регулисање раста и родности, 
успостављање и одржавање правилног 
односа између вегетативног 
развоја и висине приноса,
- Регенери сање   старих    и деформиса-
них стабала у циљу подмлађивања 
чокота,
 Уклањање сувих и оголелих 
делова стабала, као и делова који 

су оштећени под дејством града, 
јачих  мразева и механичких повреда. 

- Одабир система резидбе и облика 
чокота винове лозе у зависности 
од агробиолошких особина гајених 
сорти, као и од еколошких услова.
Приликом извођења резидбе треба 
знати да није добро чокоте превише 
оптерећивати родом, нарочито у раним 
годинама плодоношења, да не би 
дошло до претераног исцрпљивања.
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Мешовита резидба се препоручује:
- Стоне сорте: Афус-али (10-12 окаца), 
Мускат хамбург (6-8), Кардинал (6 
окаца), Италија (10-12);
- Сорте за врхунска вина: Каберне 
совињон (10-12 окаца), Бургундац 
црни (8-10), Мерло (10-12), Совињон 
бели (10-12), Ризлинг рајнски и 
Ризлинг италијански (8-12);
Сорте које се кратко режу на 2-3 окца: 
Прокупац, Смедеревка, Скадарка, 
Пловдина, Ружица.

Лукове је важно увек остављати на 
родним чворовима ближе основи 
чокота, док избегавати последње 
чворове на краковима.

Када се направе већи пресеци или ране 
потребно је премазати их воћарским 
воском.

Након завршене резидбе на зрело 
треба извршити заштиту по програму 
употребе средстава за тај период.

Правилна садња воћа уз припрему 
земљишта и избор садница су кључни 
фактори приликом подизања засада 
воћа. 

Копање рупа
Уколико је земљиште претходно 
риголовано или орано, рупе се копају 
пречника 50-80 cm (за јагодасто воће 
око 30 cm), дубине 30-40 cm.
Када је случај да земљиште није 
претходно риголовано или орано, 
копају се рупе чија је ширина 1,5-2,5 
m, дубине до 60 cm.

Дипл.инж. воћарства и 
виноградарства Љиљана Гвоздић

Поступак правилне 
садње воћа
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Поступак правилне 
садње воћа

Начин копања рупа је да се први слој 
површине земље, до 20 cm избаци са 
једне, а други слој са друге стране рупе. 
Али, уколико се јама копа дубље од 40 
cm, тај слој земље се само прекопа и 
остави на истој дубини.
Корисно је да рупе или јаме остану 
тако отворене 2-3 недеље.

Куповина садница или вађење 
својих калемова

При куповини или вађењу садница 
водити рачуна о пупољцима. Садница 
треба да има све пупољке, поготову на 
висини између 50 i 100 cm, зато што ће 
из тих пупољака кренути гране које ће 
образовати крошњу, па је самим тим 
када нема тих пупољака веома велик 
проблем. Дешава се да се пупољци 
врло лако очене хватањем саднице, па 
и око тога повести рачуна. 
Када саднице ваде произвођачи који 
су их сами и произвели, гледати да 
се коренов систем што више сачува, 
са што мање брзих потеза и чупања, 
већ треба радити полако и смирено. 
Најбоље је ашовом око саднице на 

размаку 20-30 цм копати и пресецати 
жиле, а онда кад се садница довољно 
одвоји, лагано је нагнути на страну, па 
ашовом пресећи централну жилу, која 
иде право на доле испод саднице.

Исхрана
Потребно је набавити добро згорело 
стајск.16о ђубриво и минерално са 
већим садржајем фосфора и калијума, 
нпр.NPK 8:16:24. Количина која 
је потребна је оријентационо 2-3 
лопате стајњака или једна пуна шака 
вештачког по садници. Уколико се не 
може набавити згорео стајњак, могу 
се користити дехидрирана стајска 
ђубрива у виду пелета или припре-
мљен компост.

Припрема корена за садњу и 
дезинфекција садница
Корен се за садњу припрема тако што 
му се све дебеле жиле прекрате, као 
и оштећене жиле, док се централне 
скроз уклоне. Жиле не треба претерано 
прекраћивати, већ их треба остављати 
да буду дуже, стим да дебеле на 
крајевима имају чист пресек маказама.
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Пожељно је да се након тога коренов 
систем освежи потапањем у кашасти 
раствор воде, земље и говеђег згорелог 
стајњака, у односу 1:1:1.У тај раствор 
жиле стоје 12-24 часова, а у њега 
се може додати и дезинфекционо 
средство. Добре резултате је дало и 
потапање у раствор фитохормона, 
нафтилсирћетне и индолбутерне 
киселине у концентрацији 0,03-0,05%. 
У овом раствору жиле остају око 10-
ак часова. 
Саднице се пре садње истретирају 
раствором бакра, купајући их потпуно. 
Треба окупати и корен, који је пре тога 
орезан.

Садња

Након што смо прописно обавили све 
радње, приступамо садњи. 
Из трапа, земље, треба извадити само 
онај број садница који се тај дан може 
посадити. Најбоље је саднице ставити 
поред рупа и одмах кренути са садњом.  
У јаму или рупу се прво врати земља 
са прве гомиле коју смо одвајали, тј. 
површински слој земље. Ову земљу 

можемо помешати са прегорелим 
стајским ђубривом, при чему никако 
не треба ставити превише стајског 
ђубрива на дно рупе, зато што оно 
може блокирати доток воде из дубљих 
слојева земље током топлог лета. Зато, 
ако стављамо и стајњак, на крају треба 
додати мало чисте земље без стајског 
ђубрива. Жиле никако не смеју бити у 
директном додиру са ђубривом. 

Посебну пажњу посветити и дубини 
садње. 

Место калемљења треба да буде око 
10-ак cm изнад земље, никако под 
земљом, јер тако долази до ожиљавања 
места калемљења, што може бити 
неопростиво. Не треба садити ни 
превише плитко, како неби дошло до 
измрзавања. Најбоље је да се не праве 
грешке ако се још увек види траг на 
садницама до које дубине су оне биле 
посађене у расаднику.

Садница се увек ставља на мало 
направљено брдашце у рупи, а мало 
поред ње се побада колац.
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Он треба да је импрегниран у 3% 
раствору плавог камена, тако да 
издржи што више година без труљења. 
Накнадно укуцавање и убацивање 
колца након садње оставља нежељене 
последице, јер може доћи до оштећења 
кореновог система.
Потом се са остатком прве гомиле 
ашовом натрпава садница.Чим се 
корен добро покрије, садница се држи 
усправно, а око ње се земља добро 
нагази. Затим се дода шака вештачког 
ђубрива. Онда се редом додаје мало 
земље, мало се нагази, у 2-3 наврата. 
При крају јаме или рупе додаје се земља 
која је била на дну при копању. Ако је 
она много тврда, онда се уместо ње 
додаје површинска земља из околине.
Стајско ђубриво се може стављати и 
на врху рупе, стим да се навуче земља 
преко њега.

Саднице се могу привезивати за колац 
дебљим канапом, у облику осмице. 

Орезивање садница

Саднице се на пролеће прекраћују 

на висину која је у складу са 
планираним формирањем круне и 
узгојног облика.

    
Пољопривредни произвођачи имају 
велике шансе и погодности да унапреде 
и осавремене своју производњу 
користећи средства Европске уније и 
током 2021.године.

На сајту Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике 
Србије објављен је План отварања 
јавних позива за различите мере 
Инструмента за претприступну помоћ 
у области руралног развоја (ИПАРД).

Дипл.инж. воћарства и 
виноградарства Љиљана Гвоздић

ИПАРД II ПРОГРАМ 
(2014-2020)

ПЛАН ПОЗИВА
ЗА 2021. ГОДИНУ
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ИПАРД II  програм пружа 
инвестициону подршку ЕУ у износу од 
175 милиона евра и Републике Србије у 
износу од 44 милиона евра, намењену 
јачању конкурентности сектора 
производње и прераде хране. Ова 
подршка ће допринети и постепеном 
прилагођавању стандардима ЕУ у 
областима хигијене, безбедности 
хране, ветерине и заштите животне 
средине, као и диверзификацији 
руралне економије. 
Помоћ је намењена директно 
корисницима пољопривредним 
произвођачима-правним и физичким 
лицима. 
ИПАРД II програм одобрила је 
Европска унија, а усвојен је закључком 
Владе Републике Србије.
Програм се реализује преко ИПАРД 
управљачког тела Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије  
(Одељење за рурални развој) и ИПАРД 
агенције (Управа за аграрна плаћања).
 
Поступак за остваривање права 
на ИПАРД подстицаје који се 

води пред УАП састоји се од две 
фазе: фазе одобравања пројекта и 
фазе одобравања исплате. Фазе се 
окончавају доношењем решења 
о одобравању пројекта, односно 
Решења о одобравању исплате 
ИПАРД подстицаја. Између ове две 
фазе корисник подстицаја реализује 
своју инвестицију на начин и у року 
утврђеном Решењем о одобравању 
пројекта. 
 Произвођач може остварити свој циљ  
ако направи план:
-Провера прихватљивости за 
остваривање права на ИПАРД 
подстицаје;
-Планирање временског периода за 
реализацију пројекта;
-Припрема документације за 
подношење Захтева за одобравање 
пројекта;
-Обезбеђивање финансијских 
средстава за реализацију пројекта;
-Подношење Захтева за одобравање 
пројекта;
-Добијање Решења о одобравању 
пројекта и реализација инвестиције;
-Подношење Захтева за одобравање



24

исплате ИПАРД подстицаја;
-Провера реализоване активности;
-Добијање Решења о исплати ИПАРД 
подстицаја и исплата ИПАРД 
подстицаја.
-Придржавање прописаних обавеза 
и наменско коришћење предмета 
инвестиције.
Планирати време потребно за 
прикупљање документације.

Списак потребне документације 
прописан је Правилником и објављује 
се уз Јавни позив.
Заинтересовани  произвођачи се на 
тему ИПАРД подстицаја могу 
информисати путем сајта МПШВ 
РС УАП, ПССС РС, медија, писане 
штампе и др. ПССС Косовска 
Митровица д.о.о. је отворена за 
сву врсту консултација и сарадње. 

Дипл.инж. воћарства и 
виноградарства Љиљана Гвоздић

План позива је информативног 
карактера и подложан је променама.



ИСХРАНА ТЕЛАДИ

Са аспекта развијености и функције 
дигестивног тракта и могућности 
искоришћавања хране, исхрана телади 
се може поделити у 3 фазе:                                                                       
1.Фаза течне исхране. У овој фази телад 
конзумирају искључиво течну храну 
- млеко или замене за млеко, одакле 
подмирују све потребе у енергији и 
хранљивим материјама 
2.Транзициона фаза. Телад конзумира 
како течну, тако и суву храну (почетна 
смеша концентрата за телад-стартер).
3.Фаза исхране искључиво сувом 
храном, преживарска фаза. 
     Телад своје потребе у енергији и 
хранљивим материјама задовољавају 
из конзумиране хране - концентрата 
и евентуално квалитетног сена, која 

подлеже руминалној ферментацији у 
бурагу.                               
Фаза исхране телади течном храном, 
треба да траје најмање четири 
недеље а не би требало да траје ни 
дуже од 12 недеља. Kолострум игра 
важну улогу у првим данима живота 
телета. Својим саставом се донекле 
разликујe од млека, пошто је богатији 
у протеинима, мастима, витаминима и 
минералним материјама.

   Са гледишта исхране битне су следеће 
особине колострума: 
1.Богат је у енергији, што је битно јер 
теле у првим данима не може да узима 
веће количине хране.
 2.Богат је у протеинима а посебно 
гама - глобулинима који обезбеђују 
пасивни имунитет, који је у првим 
данима живота једина заштита телета 
од инфекције. 
3.Богат је у витаминима, посебно 
оним који су растворљиви у мастима. 
Витамина А има 10 пута више него у 
млеку.
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4.Богат је у минералним материјама, 
односно у садржају суве материје. 
5.Услед таквог састава колострум 
ствара растресит угрушак у цревима 
што потпомаже варење. 
     Kолострум треба давати током 
првих 24 часа 4-6 пута. Kасније се 
смањује пропустљивост црева за гама-
глобулине, тако да у старости од 5-7 
дана исхрана колострумом више нема 
ефекта као у првим данима. Током 
првих недеља живота (прве 4 недеље), 
телад најефикасније користе хранљиве 
материје из течне хране. То је млеко 
или замена за млеко. Већ од трећег 
до седмог дана може се почети са 
напајањем телади заменама за млеко. 
Препоруке су да се женским теладима 
која ће се користити у приплоду 
ограничи дневно конзумирање 
млека или замене за млеко. Обично 
количина која се даје теладима износи 
око 6 кг/дан. Неке препоруке говоре 
о ограничавању конзумирања течне 
хране на 10% ТМ. На овај начин се 
стимулише раније конзумирање веће 
количине концентрата, и развој бурага, 
што омогућује и раније одлучивање 

телади. Kоличина концентрата коју 
телад конзумирају у обрнутој је 
сразмери са количином конзумираног 
млека или замене за млеко. Теладима 
која се гаје за производњу телећег 
меса, омогућава се конзумирање 
млека или замене по вољи, што може 
ићи и до 18% ТМ, при чему остварују 
знатно веће дневне прирасте.

 У овом периоду исхране, неопходно 
је обезбедити теладима могућност 
конзумирања воде, најбоље по вољи. 
До узраста од 3 недеље замене за млеко 
треба да садрже само протеине млека. 
Од почетка друге недеље живота, 
теладима се даје по вољи квалитетна 
и укусна почетна смеша концентрата 
(стартер). Добро је да концентрат 
буде у форми пелета или бар крупно 
прекрупљен.
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Kонзумирање стартера је неопходно 
за развој и функцију бурага. Почетна 
смеша за телад би требала да садржи 
20% СП (50-100кг ТМ), а затим са 18% 
СП (100 -150 кг ТМ). 
Хранилице треба очистити након 
разумног времена које су имали да 
поједу смешу. 
Исто тако је важно да телад имају по 
вољи приступ високо квалитетном сену 
од легуминоза Kоличина концентрата у 
оброку телади се најчешће ограничава 
када конзумирање достигне 2 кг/дан. 
Са узрастом од 4 месеца, може се 
прећи на једноставнији концентрат 
(смеша за пораст са 16% СП), а нешто 
касније у оброк се може укључити и 
квалитетна силажа. 
Силажа се не даје пре четвртог месеца 
узраста. Од самог почетка исхране 
сувом храном теладима треба дават 
и воду за пиће. Вода треба да буде 
свежа, уједначене температуре и 
стално приступачна, тако да је телад 
могу узимати по вољи.
 
     Kоличина потребне воде за пиће 
условљена је обимом конзумирања 

суве хране, односно дужином трајања 
напајања и количином течне хране у 
дневном оброку, а креће се у границама 
од 5-7 литара воде по кг суве материје 
конзумиране хране.

Зрно кукуруза се данас бере и припрема 
потпуно механизовано за исхрану 
животиња. Kукуруз може произвести 
веће количине сварљивих материја по 
јединици површине (хектару) од било 
које друге врсте житарица. 
Поред тога, кукуруз је веома сварљиво 
и укусно хранљиво за домаће 
животиње.
     По садржају сварљиве и метаболичке 
енергије зрно кукуруза се котира 
веома високо међу житарицама. Ово 
се може објаснити високим садржајем 
скроба, уља (3-6 %) и малим нивоом 
сирових влакана (око 2 %), а што има 
за последицу високу сварљивост. 

Дипл.инж.пољ. Косовка Јакшић
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KУKУРУЗ У ИСХРАНИ 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Следећа предност кукуруза је што 
је то најукусније зрно житарица за 
домаће животиње. Дроби се при 
жвакању у честице које су укусније од 
брашна пшенице и других житарица.
Зрно кукуруза има низак садржај 
протеина, чији се просечан садржај 
у сувој материји креће око 10%. Зато 
је за задовољавање потреба свиња, 
живине и других врста домаћих 
животиња  у протеинима неопходно 
укључивање у њихове оброке 
одређених количина протеинских 
додатака. Садржај протеина у зрну 
кукуруза се повећава са порастом 
количине азотних ђубрива. Протеини 
из зрна кукуруза су лошијег квалитета 
за непреживаре, пошто имају низака 
садржај две од есенцијалних амино 
киселина: лизина и триптофана. Жути 
кукуруз има значајну А витаминску 
вредност, пошто садржи пигменте 
криптонксантин и каротин. Део 
жуте боје у зрну кукуруза потиче од 
ксантофила, који нема А витаминску 
вредност, али повећава боју жуманцета 
јајета и коже бројлера. Треба имати 
у виду да у току лагеровања зрна 

кукуруза може доћи до значајног 
опадања А витаминске вредности, без 
већих промена у боји.

Искоришћавање кукуруза 

- Зрно кукуруза је једно од најбољих 
хранива за све врсте домаћих 
животиња, при чему долази до 
изражаја његова велика вредност 
ако се коригује постојећи дефицит у 
протеинима.
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Пошто, кукуруз има веома високу 
концентрацију енергије, обично се 
меша са пшеничним мекињама или 
другим волуминознијим хранивима, 
када се велика количина зрна даје 
коњима, кравама музарама и другим 
преживарима. Kада се користи у добро 
избалансираном оброку, кукуруз може 
бити употребљен успешно као једина 
житарица за приплодне овце, јагњад у 
тову, радне коње, па чак и за јунад у 
тову и краве музаре. 
За различите категорије непреживара 
кукуруз је непревазиђено храниво,    
када се комбинује са протеинским 
додацима високог квалитета и 
минералима и када је коригован 
потенцијални дефицит у витаминима. 
У том случају кукуруз може чинити 
значајан део или једину врсту 
житарица у смеши концентрата. 
Због његове велике енергетске 
вредности кукуруз је изванредан 
за исхрану бројлера, свиња у тову, 
јагњади и младе телади. 
Kукуруз са високим садржајем масти 
помаже депоновање мекане масти 
у свиња, али ово не представља 

проблем у линија са веома брзим 
порастом, какве имамо данас. Мекана 
и мазива сланина, мање је омиљена 
код потрошача, али је у биолошком 
погледу здравија за организам човека 
у односу на тврду. 
Препоручује се да  се у задњем делу 
това један део кукуруза у оброку 
за свиње замени јечмом или неким 
другим  житом. 
Бели и жути кукуруз имају сличан 
састав, с том разликом што жути 
кукуруз има много већи садржај 
каротина и ксантофила. 
Бели и жути кукуруз су прилично 
богати извори витамина Е, али су 
сиромашни у витаминима Б комплекса 
и не садрже витамин Д. 
Зрно кукуруза је веома дефицитарно у 
садржају калцијума. 
Мада је садржај фосфора релативно 
висок, велики део овога је у форми 
фитинске киселине (фитински 
фосфор), који има малу доступност 
у исхрани већине моногастричних 
животиња. Зрно кукуруза је релативно 
сиромашно или дефицитарно у неким 
од микроелемената. 

ХРАНИВА ЗА ОВЦЕ
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Веома је важно да се кукуруз  меље 
непосредно пред употребу, јер су 
незасићене масне киселине кукуруза 
подложне ужегнућу (оксидацији) када 
дођу у додир са ваздухом. Kукуруз  
је основно и најважније енергетско 
храниво за товне категорије животиња. 
Што су животиње старије његово 
учешће у оброку је веће.

За исхрану оваца користе се различита 
хранива, као што су зелена кабаста 
хранива, конзервисана сточна, 
концентрована и  коренасто-кртоласта 
хранива. 
Паша је најбоља и највреднија храна 
за исхрану  оваца током вегетације. 
Такође она је и најјефтинија храна 
за овце.  Овце углавном  једу младе, 
лиснате и сочне биљке. Пашњаци не 
смеју бити влажни и кисели, јер је онда 
квалитет биљака на њима слаб, а и 

погодни су за развој паразита. Уколико 
је паша квалитетна, може да задовољи 
потребе оваца за витаминима, 
протеинима и минералним материјама.
Због немогућности паше у зимском 
периоду, за исхрану оваца се користи 
конзервисана сточна храна, тј. сено, 
силажа и сенажа. Најквалитетније 
сено је оно које садржи луцерку, 
детелину. Такође, за квалитет сена је 
битно време косидбе, као и правилно 
сушење и складиштење. Косидба је 
препоручљива у време када луцерка 
почиње да цвета. Треба избегавати 
дуго сушење на сунцу и излагање на 
киши, да се не би губиле хранљиве 
вредности. Овце ефикасније користе 
ситна и фина кабаста хранива од 
говеда.

Дипл.инж.пољ. Косовка Јакшић
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Током зимског периода када нема 
довољно квалитетне кабасте хране за 
исхрану оваца се користи и силажа.  
Силирају се разне врсте свежих 
зељастих биљака. Силажа се користи 
код оваца које се гаје ради вуне и меса. 

Препоручује се давање силаже у 
количини од 2-4 килограма дневно. У 
зимском периоду се најчешће користе 
хранива богата угљеним хидратима 
која се лако варе. То су сточна репа, 
резанца шећерне репе, кромпир и др. 
(у количини не већој од 2 -3 килограма 
по једном грлу дневно. 

У зимском периоду се додају и 
концентрована хранива, као што су 
житарице (кукуруз, пшеница, овас, 
јечам) као и мекиње, сточно брашно и 
др. 
Због малог процента беланчевина, 
концентрована хранива се комбинују 
са сеном или силажом

Врсте из рода Pythium паразитирају 
већи број биљних врста, а највеће 
штете наносе повртарским биљкама. 
То су факултативни паразити и обично 
живе у земљишту богатом органским 
материјама. Највећу осетљивост 
испољавају младе биљке док су у фази 
клијања и ницања.
ато је и болест добила назив полегање-
топљење расада. За старије биљке она 
је скоро безопасна. Највеће штете 
наноси у топлим лејама и стакларима, 
али и онда када се биљке гаје сетвом 
семена на сталном месту. 

Дипл.инж.пољ. Косовка Јакшић

Топљење расада
 и палеж клијанаца

- Pythium debaryanum
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Штете су утолико веће уколико спољни 
чиниоци и лош квалитет семена 
продужују време од сетве до ницања 
биљака. 
Због тога је P. debaryanum редовна 
појава у условима када после сетве 
наступи период ниских температура. 
Симптоми болести. Поједине биљке 
или више њих у групи полежу. 
На таквим биљкама стабло у призе-
мном делу добија мрку боју и 
некротира.
Некрозе се брзо шире према корену и 
лишћу. 
На оболелим деловима биљке јавља 
се беличаста мицелија која се шири 
и по површини земље и подсећа на 
паучинасту мрежу. 
Ова површинска мицелија представља 
само наставак унутрашње мицелије, 
која се налази у стаблу. 
Полегле биљке брзо угињавају, а при 
јачој влажности и топлоти иструну 
готово на очиглед (отуда назив 
,,топљење“). 
Због тога настају гола места, која се 
проширују и међусобно спајају. 

Развоју ових патогена доприноси 
већа влажност земљишта и високе 
температуре, па стога треба водити 
рачуна о заливању расада што значи 
да пре сваког наредног заливања 
расад треба оставити да „засуши“. 
Проветравање је врло важна мера 
у производњи расада чиме ће се 
остварити боља циркулација ваздуха 
неопходна за оптимализацију 
температуре у заштићеном простору.
Производња здравог и квалитетног 
расада је предуслов успешне 
повртарске производње и економске 
добити. Велику пажњу треба посве-
тити превентивним мерама јер када 
једном дође до заразе биљке тешко 
могу да се опораве. 

Топљење расада
 и палеж клијанаца

- Pythium debaryanum
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         Предуслови за производњу 
здравог расада су следећи: хигијена 
производње, сетва дезинфикованог 
семена, коришћење дезинфикованог 
супстрата. 
Хигијена током производње треба да 
буде на високом нивоу. 
Сетву треба обављати чистим 
рукама и рукавицама. Алат, посуде, 
столови за сетву треба да буду чисти 
и дезинфиковани. За то могу да се 
користе разни раствори:
раствор варикине и воде у односу 1:4,
70%-тни раствор алкохола у трајању 
од 10 секунди.
 Столови и под могу да буду стерилисани 
1%-тним раствором “плавог камена” 
(CuSО4).
   Као мера хемијске заштите, 
поред правилног заливања и добре 
проветрености може се применити 
препарат на бази активне материје 
пропомокарб хидрохлорид. Препарат 
се примењује у почетним фазама  
развоја одмах након ницања, пре 
расађивања и након расађивања 
биљака, заливањем расада. 
Концентрација примене је  0,2% 

односно  20 ml на 10 литара воде и 
таквим раствором се залије 6-8 m².

Јагоду напада релативно велики број 
болести и штеточина, који могу да 
причине знатну економску штету. 
Штете се огледају како у смањењу 
приноса тако и у погоршању квалитета 
плодова, а самим тим и нижом ценом 
на тржишту.
     Од значајнијих болести јављају се: 
пепелница, пегавост листа јагоде и 
сива плесан плодова.

Пепелницу изазива гљива Sphaerthe-
ca maculariс која напада све све делове 
биљке. Симптоми се се лако уочавају, 
јер се заражено лишће увија

Дипл.инж. ратарства и повртарства, 
специјалиста заштите биља Синиша 
Недељковић
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нагоре, а на наличју листа се јавља 
танка сивкаста превлака, док je 
ивицалиске најчешће сасушена. 
Заражени плодови изгледају као 
посути беличастим прахом и лошег 
су квалитета. Јавља се наноси велике 
штете ако су пролећа и лета са доста 
влаге.
Сузбијање се спроводи најпре 
превентивним мерама: гајење 
отпорних сорти, као и избегавање 
гајења јагоде на влажном и тешком 
земљишту. Уколико се болест појави 
примењује се третирање препаратима 
на бази strobilurina, ( Quadris SC, Sig-
num DF), difenkonazolа (Score 250 EC), 
penkonazolа (Topas 100 EC) и сл.

Пегавост листа јагоде изазива гљива 
Mycosphaerella fragariae која напада 
све делове бокора, али најчешће 
лишће. 
Симптоми се манифестују у виду 
ситних црвено-љубичастих пега, које 
се уочавају у рано пролеће на лицу 
лиске. 
Пеге се брзо увећавају и спајају, а 
ткиво унутар пега некротира, и при 

јачем нападу цео лист се суши, биљка 
слаби. Услед тога принос се смањује , 
а плод је лошег квалитета. 
Сузбијање се поред коришћења 
здравог садног материјала изводи се 
и третирањем фунгицидима на бази 
azoksistrobinа (Quadris SC), difen-
konazolа (Score 250 EC)  пред цветање, 
а препаратима на бази бакра након 
бербе.

     Сиву плесан плодова изазива 
Botrotynia feckelianа, и то је 
економски веома значајна болест која 
се манифестује пропадањм плодова, 
цветних пупољака и ризома. Најчешће 
напада оштећене плодове и посебно је 
изражена у годинама када се у периоду 
цветања јаве 
обилатије падавине праћене високом 
температуром ваздуха.
   Сузбијање се спроводи у фази 
цветања и прецветавања ботрицидима 
који имају дозволу за примену у јагоди. 
То су специфични фунгициди на бази 
ciprodinila+fludioksonila (Switch) ili 
fenheksamida (Teldor), који спречавају 
настајање трулежи плодова.
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    Агротехничке мере, као што је гајење 
на фолији или простирци у значајној 
мери доприноси ефикасном сузбијању 
болести. 
Такође је важно спречавати и свако 
механичко оштећење плодова кроз 
које се може извршити инфекција 
патогеном.
     Од значајнијих штеточина који 
нападају јагоду су: јагодин сурлаш, 
јагодин цветојед, лисне ваши и гриње.

Јагодин сурлаш ( Rhynchites german-
icus),  оштећује плодове, цветове и 
лисне дршке, у које женка полаже 90-
100 јаја.
    Сузбијање се спроводи превентивно, 
истим инсектицидима као и за 
јагодиног цветоједа јер се јављају у 

исто време. Најбоље је третирање 
обавити пре полагања јаја.

      Јагодин цветојед (Anthonomus 
rubi), најчешће штете причињава на 
раним сортама јагоде полагањем јаја 
у цветне пупољке и бушењм цветне 
дршке која се постепено суши.
     Сузбијање се најефикасније спроводи 
третирањем инсектицидима у време 
појаве одраслих инсеката. Користе се 
системични инсектициди на бази acet-
amipridа, cipermetrinа, лambda-cihalot-
rinа и сл. 

      Лисне ваши. На јагоди се развија 
14 врста лисних вашију и већи број 
причињава директне штете сисањем 
биљних сокова. Индиректне могу 
настати из разлога што су лисне ваши 
преносиоци (вектори) вируса.
     Сузбијање се обавља при појави 
првих јединки, и не треба дозволити 
да формирају колоније на листовима. 
За сузбијање се могу користити 
инсектициди на бази acetamiprida, del-
tametrina и сл. 
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Гриње. Значајне су јагодина гриња 
(Trasonemus pallidus)  и обичан 
паучинар (Tetranycrus urticae).Штете 
причињавају хранећи се листом, а то се 
одражава на смањење приноса. Више 
нападају старе засаде и засаде који су 
запуштени, али се јављају и у засадима 
на отвореном пољу и заштићеном 
простору, у условима сувог и топлог 
времена. Оштећења се манифестују у 
виду набораности, кртости, хлорозе и 
сушење листова.

    Сузбијање се спроводи прскањем 
у рано пролеће или након бербе 
акарацидима на бази piridabena, abame-
ktina, bifenazata ако је примећено 15-
20 гриња  по листу. 

Третирање треба поновити након 3 до 
5 дана у време вегетације. 

Житна пијавица (Lema melanopus) 
је олигофагна врста и веома опасна 
штеточина многих житарица. 
Главне штете чине ларве при чему 
нарочито страдају овас и јечам. 
Основне хранитељке за имага су стрна 
жита и у пролеће најпре насељавају 
озиме усеве, потом мигрирају и на 
јаре стрнине. 
Клијанци кукуруза представљају 
неповољну храну за одрасле инсекте 
па је и то разлог да током пролећа, 
они избегавају исхрану на младим 
биљкама кукуруза. 
Одрасли и ларве својим нападом 
изазивају квалитативне и 
квантитативне штете на овсу, јечму, 
пшеници и ражи . 

Kод нас je од житне пијавице 
забележено смањење приноса овса за 
20-25%.

СУЗБИЈАЊЕ 
ЖИТНЕ ПИЈАВИЦЕ
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Презимљавање Lema melanopus се 
одвија у стадијуму одраслог инсекта. 
Бројније излажење констатује се 
крајем априла и почетком маја. 

Одрасли инсекти су овалног облика 
4-6 mm дуги, тамно-плаве боје са 
наранџастим ногама и вратним делом, 
црне главе, светлосмеђег врата и сјајно 
плавих покриоца. 
Неколико дана после изласка имага 
почиње полагање јаја, које траје 
до средине јуна месеца. Јаја житне 
пијавице су  идужено-овална,   величи- 
не око 1 mm, положена у низовима на 
горњој страни лишћа. 

Током развића јаја  мењају боју. 
На почетку су  светложута, да би мало 
касније постала скоро црна. 
Ларве се испиљују  након десетак дана 
и имају  карактеристичан бубрежаст 
облик прекривен слузастом сиво 
црном љигавом масом. 
Ларве  одмах почињу  да оштећују 

листове. Током периода исхране ларве  
праве карактеристична оштећења у 
виду линеарних перфорација. 
После обилне исхране након 2-3 
недеље ларве  се повлаче у земљиште 
где  се претварају у лутке.
Стадијум лутке је траје око 5-6 дана, 
након чега се појављују нова имага, 
која  касније одлазе на презимљавање.

Против житне пијавице су углавном 
примењиване  хемијске мере заштите. 
Међутим, чињеница да се често 
примена инсектицида изводи на 
месец дана или још краћи рок пре 
жетве, нагони на размишљање о 
сврсисходности оплемењивања 
стрних жита на отпорност према овој 
штеточини. 
Установљено је да су код озиме 
пшенице поједине комбинације 
укрштања испољиле задовољавајућу, 
или чак и веома добру отпорност 
према житној пијавици.
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Ефикасност фолијарне примене 
инсектицида зависи у значајној мери 
од врсте активне материје, њене 
ефикасности и дужине деловања али и 
правилно изабраног момента примене.
 
Најважније при сузбијању је да се 
обави у правом тренутку и квалитетно.
 
Имага треба сузбијати при бројности 
8-15 примерака по m2, пре масовног 
полагања јаја. 

Ако се не обави заштита против имага, 
сузбијају се ларве, али у млађим 

узрастима (I-II), пре но што причине 
видљива оштећења, када се по биљци, 
односно на вршним листовима, налазе 
у просеку једна до две ларве. 

Ларве старијих узраста (III-V) теже 
је сузбијати, јер су обавијене слојем 
слузи. 

Третмани се могу комбиновати са 
онима против вашију и у том случају 
треба да се користе погодне активне 
супстанце .
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У првом кварталу 2021 године ПССС Косовска Митровица д.о.о. је на сајту 
www agroponuda.com до издавања овог билтена објавила 17 агропонуда: 2 из 
области ратарства и 15 из области сточарства, од којих су 4 реализоване.

www.stips.minpolj.gov.rs
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  Републике Србије                                                             
Издаје: Пољопривредна саветодавна и стручна служба Косовска Митровица 
д.о.о.           
Ул. Немањина бр.  48                                                                                                                                    
38220  Kосовска Митровица                                                                                                                   
Тел: 028/497-044,Teл./факс 028/497-031                                                                                                     
Е-mail: pskmmts@mtsdoo.com                                                                                                             
Sajt: psss.rs

Сви пољопривредни произвођачи који имају вишак производа за тржиште 
могу контактирати свог пољопривредног саветодавца и објавити бесплатну 
понуду својих производа на сајту берзе  пољопривредних производа:

www.agroponuda.com
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