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СЕТВА ОЗИМИХ СТРНИХ ЖИТА
Технологија гајења.Под технологијом гајења озимих стрних жита подразумева се
скуп свих мера и радова од избора сорте до жетве.У технолошком процесу производње
све мере треба да се базирају на биолошким особинама како врсте тако и сорте како би
се максимално задовољили захтеви биљке за нормалан раст и развој.Добра технологија
подразумева благовремено и квалитетно извођење свих агротехничких мера у процесу
производње.Без добре технологије производње не могу се остварити високи
приноси,нити искористити генетски потенцијал сорте.
Избор врсте-сорте Производној пракси је на располагању велики број врста и сората
озимих стрних жита који се разликују по дужини вегетације,по квалитету
зрна,отпорности према болестима,суши и мразевима,према захтевима за густину сетве
и интезитету ђубрења и по многим другим особинама.Правилан избор врсте и сорте за
подручје гајења има велики значај за остварење високих и стабилних приноса.При
избору врсте и сорте треба водити рачуна о свим биолошким особинама о
агроеколошким условима подручја гајења,о организацијоним чиниоцима и економским
условима
Плодоред.Правилан плодоред има значајну улогу за висок принос озимих стрних
жита.Пожељно је да на исто поље озимо стрно жито дође после три године.Да би се
обезбедио правилан плодоред како би озима стрна жита имала своје најбоље место
потребно је да у структури буде више заступљено индустриско,повртарско и крмно
биље.У нашим условима најчешћа предкултура је кукуруз.
Основна обрада земљишта.За успешно гајење стрних жита треба одрадити
правилну,благовремену и квалитетну обраду земљишта.Обрадом земљишта треба
створити повољне услове за квалитетну сетву и ницање те за одвијање низа
физичких,хемиских и биолошких процеса у земљишту који ће довести до оптималног
стања земљишта за даљи раст и развој стрнина.Квалитет обраде земљишта зависи од
дубине ,начина времена обраде.Основна обрада зависи од :агроеколошких услова
подручја,типа земљишта предусева,стања земљишта,техничко-технолошких
могућности,економске оправданости и др.Дубина обраде земљишта не треба да буде
већа од 25см на нормалним земљиштима.На лакшим земљиштима дубина орања може
бити 15.20см док на тежим смоничавим земљиштима 30-35см.Ако је предусев била
дубока обрада онда дубина обраде за стрна жита може да буде мања т.ј.1520см.Постоји класичан и алтернативан систем обраде земљишта за стрна жита.
Класичан систем обраде земљишта се састоји из орања плугом на потребну
дубину.Овај систем обраде је највише заступљен у приузводњи.
За квалитетну основну обраду земљишта поред дубине важни су време и начин
обраде.Ако је пред усев за једно стрно жито неко друго стрно жито или други усев који
се бере до средине лета онда се одмах иза бербе предусева врши заоравање жетвених
остатака плитким орањем на око 10-12см а у току септембра на пуну дубину.Ако је
предусев кукуруз а кукурузовина не износи са парцеле онда се прво врши ситњење
кукурузовине,затим се одмах врши орање на пуни дубину.Када је предусев нека
вишегодишња махунарка онда се врше два орања:прво орање се врши после другог
откоса на дубини од 12-15см а друго орање током септембра на пуну дубину.Код
основне обраде која се изводи класичним орањем плугом треба истаћи да поорано
земљиште не сме да остане у отвореним браздама ни један дан већ га треба одмах
задрљати како би се сачувала влага у земљиште.Уз дубоко (основно) орање уноси се
потребно НПК ђубриво 300кгр/ха(16:16:16).

Предсетвена припрема земљишта представља наставак класичне обраде
земљишта после орања.Основни циљ предсетвене припреме је да створи ситан,
растресит површински слој који обезбеђује повољне услове за квалитетну сетву за брзо
и ујадначено клијање и ницање семена и нормалан развој биљака. Предсетвена
припрема земљишта изводи се тањирачама, дрљачама, ваљцима, комбинованим
сетвоспремачима и другим оруђима за површинску обраду земљишта. Ако је после
основне обраде земљиште нормално растресито и слегнуто и ако је влажност земљишта
оптимална онда се предсетвена припрема може обавити дрљачом или сетвоспремачом.
Међутим ако је основно орање обављено рано те је дошло до сабијања земљишта и
појаве корова тада се у предсетвеној припреми прво мора извршити култивирање или
тањирање а затим се површински слој припреми дрљачом или сетвоспремачем.
Квалитетна припрема земљишта за сетву је она када је површина равна а површински
слој такав да је доњи слој мало збијен а горњи растресит,ситномрвичаст, односно када
је створена тврда постељица а мек покривач. Тврда постељица обезбеђује бољи контакт
семена са земљом и боље услове за упијање воде из доњих влажних слојева земљишта а
мек покривач омогућује сетву на уједначеној дубини, смањује отпор клици при ницању
и испаравање воде из земљишта.
Поред класичне обраде земљишта све више се примењује нови систем обраде код
којег се не користи плуг за орање.Овај систем обраде се назива редукована,рацијонална
или конверзацијона обрада земљишта.Ова обрада земљишта се изводи оруђима која
разривају и растресају земљиште и не праве бразде за разлику од плуга.Дубина обраде
је плића за разлику од класичне обраде.Редукована обрада до дубине 15-20см утиче
негативно на принос док плића обрада даје слабије резултате.
Редукована обрада је мање прихватљива на тежим земљиштима Постоје низ предности
редуковане обраде над класичном а то су:
-Обрада се изводи брже и једноставније што омогућава сетву у оптималном року,
-Продуктивност оруђа је вишеструко већа у односу на класичну обраду.
-Уштеда енергије је већа за 30-70% у односу на класичну обраду.
-Број радних операција је знатно мањи него код класичне обраде,што утиче на мање
гажење и сабијање земљишта.
-Код рацијоналне обраде имамо истовремено основну и предсетвену припрему
земљишта,
-Код рацијоналне обраде изражен је квалитет основне и предсетвене обраде,
-При рацијоналној обради ницање је брже и уједначеније.
Сетву озимог јечма и озимог тритикалеа у нашим условима треба сејати првог октобра
до првог новембра а сетву пшенице од петог октобра до десетог новембра.За сетву
треба користити декларисано семе уз употребу:
Код јечма 200 кгр/ха семена што је око 350-400 клијавих зрна/м².
Код пшенице 260кгр/ха семена што је око 500-600 клијавих зрна/м². Уовим
случајевима принос може боти врхунски јер биљке поседују велику способност за
бокорењекао и за саморегулацију склопа. Прегуст склоп је мање отпоран на полегање,
више се троши воде, већа је конкуренција међу биљкама за светлост и храну слабије се
укорењује и др.
Због тога је потребно засејати оптимални број зрна или нешто ређе.
После сетве треба обавезно оабавити ваљање у року од 2-3 дана без обзира дали
земљиште има довољно влаге или не.
Саветодавац ратарства Зоран Милосављевић

ЗРНАСТА ХРАНИВА ЗА ИСХРАНУ КРАВА
У ову групу хранива спадају житарице: кукуруз, сирак, овас, јечам, пшеница и
раж. Легуминозе: соја, грашак, лупина, сточни боб, кикирики и друге биљне врсте:
сунцокрет, памук, уљана репица идр.
.
Зрневље житарица може се користити у облику сувог зрна или као високо влажно
силирано зрно. Житарице представљају најважнији извор енергије поготово у оброцима
за високопроизводне краве. Оне се обично дају обрађене, чиме се побољшава степен
њиховог искоришћавања. Најчешћи облик обраде представља млевење, чиме се разбија
омотач зрна и олакшава деловање ензима. Грубо прекрупљено зрневље краве најрадије
једу. Сувише фино самлевено зрно може да проузрокује одређене проблеме, као што
су: снижење процента

Зрно кукуруза је најраспрострањеније концентровано храниво које
се користи у исхрани крава код нас. Ово храниво има висок удео енергије и у том
погледу је богатије од било ког другог зрна житарица. Услед високог удела скроба
потребно је пажљиво балансирати количину зрна кукуруза у оброку, како би се избегли
проблеми у варењу. Протеини кукуруза су теже разградиви и имају релативно
неповољан амино – киселински састав.
Клип кукуруза (зрно и кочанка) је богат извор енергије у исхрани крава. Иако
садржи 10% мање енергије него зрно, већа заступљеност влакана овог хранива може да
буде веома корисна у неким оброцима.

Зрно овса садржи око 15% мање енергије али има 20 – 30% протеинаa
више него зрно кукуруза. Такође, већи садржај влакана у овсу може да буде користан
при формулисању оброка за краве.

Зрно јечма је добар извор протеина и енергије. Ако се јечам више
користи у исхрани крава, потребно је да се животињама омогући период адаптације.
Најбољи вид обраде јечма је гњечење. Уколико је зрно јечма финије млевено, не треба
да буде заступљено са више од 50% у концентрованом делу оброка.

Зрно пшенице такође садржи доста енергије. Ако се користи за
исхрану крава, оно не треба да чини више од 50% концентрованог дела оброка. При
његовом увођењу у оброк животиње треба да се постепено прилагођавају.
Све поменуте житарице могу се користити и у облику влажног силираног зрна.
Та пракса има неколико повољних страна: жетва влажног зрна је 2-3 недеље раније,
смањују се губици у зрну у време бербе као и губици при чувању и руковању хранивом,

могу се користити уређаји за аутоматско храњење, нема трошкова сушења зрна,
животиње радо конзумирају влажно зрно, утрошак енергије за млевење зрна је мањи.
Влажно зрно кукуруза, цело или прекрупљено може да се силира са уделом
влаге од 25-30%. Прекрупљен клип кукуруза силира се са 28-32% влаге. Уколико се
зрно или клип силира у сило-тренчевима и другим сличним сило објектима потребно је
да буде грубо прекрупљено.

Зрно соје је веома добар извор протеина и енергије у исхрани крава.
Зрно има мањи удео протеина од сачме соје, али садржи око 18% уља. Дневна количина
која се кравама препоручује је до 2,5кг или до 20% у смеши концентрата. Краве треба
постепено прилагодити на исхрану зрном соје, како би се избегла појава пролива или
пада у конзумирању. Сирово зрно соје садржи ензим уреазу који омогућује разлагање
урее при чему се ствара амонијак. Због тога, када је оно заступљено у оброку не треба
користити уреу као допунски извор азота. Овај проблем не постоји код термички
обрађеног зрна соје и сачме или погаче које су такође термички обрађене. Термичком
обрадом зрна соје (иако она у исхрани крава није неопходна) побољшава се
конзумирање и искоришћавање зрна, а уједно повећава удео неразградивих протеина
соје.

Зрно сунцокрета може да представља веома добар извор протеина,
енергије (уља) и влакана у исхрани крава. Оно је врло укусно и краве га радо једу.
Може се укључити до 15% у смеши концентрата.
Саветодавац сточарства Косовка Јакшић

Примена тоталних хербицида након жетве
Након жетве стрних жита на парцелама имамо појаву вишегодишњих корова
дубоког корена као што су паламида, попонац и купина. Као и корова који се
размножавају,не само семеном него и вегетативно као што су зубача,пиревина и дивљи
сирак.
Осим тога на стрништима имамо и појаву једногодишњих корова који се
размножавају семеном као што су лобода, коштан, сврачица и др.Ови корови стварају
велики број семена.

Ови и други корови уколико су присутни на парцелама после жетве стрних жита,
могу се сузбити на следћи наћин:
1.
2.
3.
4.

након жетве уклонити сламу са стрништа,
ако има довољно влаге у земљишту стрниште плитко заорати,
оставити да се корови развију до 20-40 cm висине,
стрниште попрскати једним од тоталних хербицида.

У сврху сузбијања корова у стрништу код нас су у промету многобројни препарати
са 480 g/l активне материје глифосат (Glifol, Glifosav-480, Glifomark итд. ). То је
транслокациони неселективни хербицид, који делује на тај начин што га биљка својим
зеленим деловима упија и премешта по целој биљци (укључујући и корен). Будући да
да само усвајање и трансолокација трају 24-48 часова, визуелне ефекте примене
можемо очекивати тек за 3-10 дана након прскања, зависно од врсте корова, кад коров
почне да жути и вене.
Време третирања је кад су корови у фази интезивног пораста. Пиревина и зубача су
најосетљивије у време цветања, дивљи сирак у фази метличења, а дивља купина кад
има формиране бобице. Приликом прскања корови се требају добро оросити, али не
превише да се капи препарата не би сливале са листова корова и да не би дошло до
губитка делотворности препарата. Прскање треба обавити у време топлог и сунчаног
периода, али треба водити рачуна да температуре не буду превисоке, како не би дошло
до затварања стома. У условима високих температура воштана превлака на листу је јача
па је теже усвајање препарата. На парцелама које су близу пољских путева а за време
сушног периода на лишћу корова може бити доста прашине што може умањити дејство
препарата. На таквим парцелама третирање треба обавити након кише када се лишће
осуши. Третирање тоталним хербицидом обавити крајем лета и почетком јесени, јер
при хладнијем времену биљни сокови слабије циркулишу кроз биљку, и тада је дејство
препарата мање. При ветровитом времену не обављати третирање, јер може доћи до
заношења препарата на суседне парцеле са усевима. Након прскања бар 4-5 часова не
сме падати киша. До потпуног сушења корова, зависно од врсте корова долази 2-8
недеље након прскања. Да би се постигао потпуни ефекат у сузбијању корова,
третирану парцелу не би требало обрађивати пуне 3 недеље после прскања. На
Третираним површинама забрањена је испаша млечне стоке и коришћење осушене
траве за њену исхрану. Испаша остале стоке и коришћење осушене траве за њену
исхрану је могућа после 7 дана од примене.
Приликом употребе препарата треба се придржавати препоручених доза и начина
примене. Дозе су веће за вишегодишње корове. Осим од врсте корова, фазе развоја
корова при прскању, ефикасност овог хербицида јако зависи и од утрошка воде која се
троши приликом прскања. Најбоља ефикасност овог хербицида је код потрошње воде
од 100-200 литара по хектару, а да би се постигла та количина воде потребан је
правилан избор дизни као и одређивање потребне брзине вожње трактора. При таквом
утрошку мање дозе имају добру ефикасност (1,5-2 l/ha при сузбијању једногодишњих
корова и 2-6 l/ha при сузбијању вишегодишњих корова зависно од врсте корова). При
утрошку воде у количини од 200 па до 600 l/ha ове дозе знатно се повећавају да бисмо
постигли задовољавајући ефекат, чиме се повећавају трошкови, а умањује еколошки
ефекат.
Саветодавац заштите биља Недељковић Синиша

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ВОЋА И ПОВРЋА – ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 12.09 - 19.09.2016.ГОДИНЕ
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

Јединица мере
(кг/дан)
Банана
Јабука (остала)
Крушка
Шљива
Нектарина
Бресква
Грожђе бело
Лешник очишћен
Малина
Лимун
Поморанџа
Јединица мере
(кг/дан)
Краставац-салатни
Кромпир
Паприка-шиља
Лук црни
Парадајз
Тиквице
Шаргарепа

Београд

Краљево

Ниш

160
80
100
70
100
100
120
1000
500
300
250
Београд

150
80
100
50
80
90
300
300
150
Краљево

140
70
110
60
130
140
100
700
400
210
Ниш

60
60
70
60
80
60
80

60
50
60
50
70
50
60

50
35
50
40
50
50
50

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ВОЋА И ПОВРЋА – КВАНТАШКЕ ПИЈАЦЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 12.09- 19.09.2016.ГОДИНЕ
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
Јединица мере
(кг/дин)
Банана
Јабука (остала)
Крушка
Шљива
Нектарина
Бресква
Грожђе бело
Лешник очишћен
Малина
Лимун
Поморанџа
Јединица мере
(кг/дан)
Краставац-салатни

Београд

Краљево

Ниш

130
45
70
35
80
80
70
1000
450
165
120
Београд

120
40
70
30
80
80
250
120
Краљево

50
80
60
100
100
75
160
Ниш

60

40

35

Кромпир
Паприка-шиља
Лук црни
Парадајз
Тиквице
Шаргарепа

30
50
25
60
35
85

30
40
30
50
30
40

25
40
25
35
30
35

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ НА ПИЈАЦАМА ЗА ПЕРИОД
ОД 12.09- 19.09.2016.ГОДИНЕ
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
Јединица
мере
(дин/кг)
Двиске
Јагњад
Јарад
Јунад
Јунад
Козе
Крава за
клање
Крмаче за
клање
Овца
Прасад
Телад
Товљеници
Товљеници
Шиљежад

Тежина/
узраст

Раса

Београд

Краљево

Ниш

све тежине
све тежине
све тежине
350-480кг
>480
све тежине
све тежине

све расе
све расе
све расе
СМ
све расе
све расе
СМ

200
280
-

150
230
150
220
130

280
230
-

>130кг

све расе

-

100

-

све тежине
16-25кг
80-160
80-120
>120кг
све тежине

све расе
све расе
СМ
све расе
све расе
све расе

160
170
360
170
160
200

130
180
370
140
120
170

150

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИТАРИЦА ЗА ПЕРИОД
ОД 12.09 - 19.09.2016.ГОДИНЕ
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
Јединица
мере
(дин/кг)
Кукуруз

Београд

Краљево

Ниш

25

25

25

Пшеница

20

22

20

Сточни јечам

20

23

-

Сточно
брашно

17

-

-

WWW.stips.minpolj.gov.rs

150
140
-

