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Пресађивање старијих воћака
Садња воћака у одређеним засадима или
појединачним местима обавља се ради
њиховог
вишегодишњег
развоја
и
родности. Међутим, постоје случајеви
због којих је потребно уклањање или
премештање постављених воћки на друго
место. Често се таква стабла или биљке
посеку, у не знању њиховог власника да је
могуће и старије стабло пресадити тако да
оно настави да доноси род. Ипак, мора се
имати у виду да млађа стабла боље
подносе пресађивање, пријем на новом
месту, брже се обнављају и лакше
обнављају своју родност.

страну, а остала земља на другу. При
садњи
земља
се
враћа
обрнутим
поступком – прво површински слој, а
затим остала земља.

Јабучасте
врсте
много
боље
подносе пресађивање, тако да, на пример
јабуке, крушке, дуње, као и орах и леска
са добром перспективом могу се
пресадити до 15 година старости, док код
коштичавих врста ризик од обнављања је
већи, а пракса је показала да се са успехом
могу пресадити до 10 година старости.
Генерално, уколико је нужно, најбоље је
стабло пресадити до 7-8 године старости.

Са овако подкопаном воћком, корен са
земљом требало би обложити чвршћим
материјалом, или даскама,
да би се
грумен земље задржао на жилама.Тако
припремљено стабло може се преносити
на краћим растојањима, али и на
удаљеност од више километара, уз
избегавање превише топлог и сунчаног
времена, да не би дошло до исушивања
корена. Нешто старије и развијеније воћке
требало би да имају већи грумен земље.
Непосредно пре стављања стабла на ново
место освежити пресеке на жилама корена
дебљим од 2цм, загладити их оштрим
ножем и дезинфиковати раствором плавог
камена. Поставити воћку у нов јамић на
истој дубини на којој је расла, уз
растурање 2 до 3 kg НПК ђубрива, са
смањеним процентом азота.

Време за овај посао је током
мировања вегетације, а најбоље је,
календарски, од краја новембра до априла,
уз услов да нема мразева у том локалитету.
Обично се практикује у периоду зимског
мировања воћака, али у колико се планира
у пролеће, важно га је обавити што раније.
Препоручује се да јаму за
пресађивање старе воћке требало би
ископати раније и то, у колико
пресађивање вршимо у пролеће јаму
копати у касну јесен или почетак зиме, док
за јесење и зимско пресађивање ове
радове обавити у лето. Важно је да јама
буде довољно дубока и широка ( бар за
двадесетак цм већа од корена стабла који
се пресађује). Понекад је она и око 2
метра широка, а дубока 60 до 70 cm.
Приликом копања рупе одваја се горњи
слој земље, обично први ашов на једну

Код вађења стабла, мора се посебно
пазити. У кругу или квадрату око воћке
копа се ров ( јарак) чија ширина требало
би да буде 20 до 30 cm, а дубина по
потреби, зависно од величине стабле,
односно корена. Све жиле , на које се
наиђе при томе пажљиво и равно се
пресеку. Са порастом дубине јарка све се
више подкопава воћка, при чему се води
рачуна да се на жилама задржи земља.

Корен
одговарајуће
затрпати
земљом, а шупљине до жила испунити
ситном, плодном земљом, уз мешање са
добро згорелим стајњаком, а све што боље
сабити до корена, да би се обезбедила
стабилност и лакши пријем стабла ( зато је
корисно и причврстити стабло за
постављен колац).
Након обављене садње обилно воћку
залити водом.
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Пре кретања вегетације, рано у пролеће,
обавити оштру резидбу на пресађеном
стаблу,
уз
премазивање
пресека
калемарским воском. Примењује се
радикалније скраћивање свих грана
крошње, али уз настојање да круна задржи
првобитни облик.

За воћку на новом месту, која је преживела
стрес и промену средине, морамо
обезбедити добру негу- уредно окопавање,
прихрану почетком и крајем пролећа,
наводњавање пре него што се осете

трагови суше, као и адекватну заштиту од
болести и штеточина. Такође, морамо
обавити и зелену резидбу, да претерано
избиле водопије и зелене гране не би
сувише оптерећивале круну и значајно
редукован, скраћен корен, који не би могао
да исхрани доминантнији наджемни део
стабла.
Осим оваквих, у већини случајева
ручних метода пресађивања, постоје и
специјалне машине са радним телима које
се користе за сигурније и лакше вађење
стабала и њихов транспорт на ново
одредиште. Одабиром начина који је
могуће применити, и применом стручно и
правовремено обављених свих радњи у
овим помотехничким захватима ни успех у
животу пресађених воћака на ново место
неће изостати.

Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак

Дефицит калијума код воћака
Калијум има важну улогу у животу воћака,
нарочито
у
њиховом
вегетативном
развитку, па је сасвим природно што се у
случајевима недовољних количина овог
елемента у земљишту у приступачним
облицима, код воћака јављају уочљиви, а не
ретко и упадљиви морфолошки и
физиолошки поремећаји, понекад са веома
неповољним
последицама.
Једна од најупечатљивијих симптома
јесу убрзане фазе цветања и листања, али су
цветови нормално развијени. До јуна
вегетација је нормална, али тада се на
лишћу јављају карактеристични симптоми –
оно је најпре плавкасто зелено по ивици и
између нерватуре, може да буде и
хлоротично, а код појединих воћака
примећује се и пурпурна нијанса. По ободу

лист се набора и савија ка лицу, а касније
ове ивице некротирају, те изгледају као
ожеготине. Такође често се образује сувише
цветних пупољака; корен се слабије
разграњава, а и отпорност воћака према
суши, мразу, паразитним гљивама и
штеточинама је значајније умањена.
Овакви симптоми манифестују се на лишћу
воћака при недостатку калијума поготово у
сушним годинама и у ариднијим пределима.
У каснијем ступњу вегетације
ожеготине ивица лишћа јављају се у мањој
мери, али је лишће осетно ситније. У
случајевима јаче израженог недостатка
калијума лишће се осуши и почне отпадати,
и то од врхова ка основама грана и
летораста. мразевима,који их тада редовно
угрожавају.
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У случајевима већег недостатка калијума,
могу се осушити чак и врхови летораста. У
неким примерима, при довољној бујности
воћака, у дужем трајању вегетације огољени
врхови летораста и грана могу поново
листати, што целокупно стабло чини знатно
осетљивијим према мразевима,који их тада
редовно
угрожавају.
Међутим, некрозу ивице лишћа, и
њихово прерано отпадање могу изазвати и
други чиниоци, као што су повреде
кореновог система, претерана влажност
земљишта у ком се корен развија са
стагнирајућом водом која се одржава дуже
времена, токсично деловање пестицида,
сувише јак и дуготрајни ветар, постојање
извесних болести и други чиниоци.
Недостатак
калијума
изазива
нарочито неповољне промене на плодовима.
Слабије се развија семе, што се може јаче
одразити на отпадање плодова и осетно
смањење родности засада. Плодови који се
одрже имају незрео изглед, често су доста
слатки, али без карактеристичне ароме, са
дрвенастом
или
сунђерастом
конзистанцијом
мезокарпа.
Утврђено је ( Wallace,Hill, Davis) да
поједине врсте воћака неједнако реагују на
недостатак калијума: јабуке и огрозд су
врло осетљиви, малине – средње до врло
осетљиве, док шљиве и крушке су слабо
осетљиве. У овом погледу долази до мањег
или већег утицаја и биолошке особине
сорти с једне и хипобиота са друге стране. С
овим у вези, занимљиви су резултати
испитивања Kwonga i Fischera, који су

утврдили да се при дефициту калијума у
лишћу акумулирају азотна једињења. Услед
тога
се
повећавају
и
количине
аминокиселина:
аргинина,
глутамина,
серина, аспарагина, хистидина, лизина,
пролина, валина и питекалне киселине, што
умногоме изазива биолошке и физиолошке
поремећаје у
воћкама.
Зато се морамо руководити анализама

земљишта и фолијарним недостацима
калијума у воћкама и правовремено
реаговати одговарајућим ђубрењем, као и
корекцијом постојећих чиниоца недостатка
овог макроелемента

Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак

Радови у малињаку после завршене бербе
Да
би
пољопривредни
произвођаци
остварили високе приносе и добили
квалитетне и здраве плодове треба обавезно
благовремено и квалитетно да примене све
агротехницке мере, после бербе и касније у
току наредног вегетационог периода. У

пракси у већини малињака се не примењују
наведене агротехничке мере које следе
после бербе те из тог разлога смањени су
приноси, квалитет и здравствена исправност
плода. Агротехничке мере које се
примењују у засадима после бербе су:
5
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после бербе су:
- уклањање изданака који су донели род;
- проређивање овогодишњих изданака;
- заштита засада малине после бербе;
- допунска обрада земљишта;
- заливање (наводњавање малињака);
- дубрење малињака у јесен;
- поправка шпалира и везивање изданака за
жицу.

имала довољно здравих и нормално
развијених за производњу плода. У реду
наредне године на дужини од једног метра
оставља се 5 до 6 родних изданака који
треба да донесу род. Резерва од 6 до 9
остављених изданака се уклања тек у
пролеће, а уклањају се најслабији, болесни,
измрзли, оштећени (изломљени снегом) ако
их има.

Уклањање изданака који су донели род
Редовна и обавезна мера која се изводи
сваке године у родним засадима је
уклањање старих изданака који су донели
род. Са завршетком бербе ови изданци су
завршили своју функцију. Њих одмах треба
исећи, сачекати три до четири дана да се
просуше, а затим изнети из малињака и
спалити.
Њиховим
изношењем
и
уклањањем смањује се и конкуренција у
храни и води младим овогодишњим
изданцима (остављеним за род у наредној
години) која им је неопходна до краја
вегетације за стварање цветних пупољака,
нормално дозревање и развој до оптималне
висине за остверивање високих приноса.
Изношењем старих изданака у малињаку се
побољшава провертавање и осунчавање, а
самим тим се смањују повољни услови за
развој штетних организама на младим
изданцима. Изданци који имају довољно
сунца у току вегетације боље дозревају и
лакше подносе ниске температуре у току
зиме, као и температурна колебања.

Допунска обрада земљишта
Допунска обрада земљишта у малињаку
после бербе подразумева обраду, тањирање
или фрезирање у циљу уништавања корова.
Земљиште у реду окопати ручно код мањих
засада.

Проређивање овогодишњих изданака
После серије уклањања овогодишњих
изданака непосредно пред бербу малине
изданке који су остали у моменту после
уклањања родних изданака треба још
једном проредити. После бербе из малињака
се уклањају сви изданци који се налазе ван
реда, сав вишак изданака у реду (а у реду
треба оставити 6 до 9 нормално развијених,
здравих изданака на 1 м дужине шпалира
који треба да донесу род за наредну
годину). Такоде, уклањају се и сви заражени
изданци. У овом периоду остављени број
изданака увек мора да буде веци од
потребних да би у пролеце наредне године

Заливање (наводњавање) малињака
Малина за своје успевање и високо
квалитетан принос тражи да у току читаве
вегетације у земљишту има довољно влаге.
Највеће потребе за водом су у фенофази
цветања, развоја и сазревања плодова, као и
после бербе када се интензивно одвија
пораст изданака који следеће године доносе
род. Када ће се обавити наводњавање
зависи од конкретних еколошких услова
сваког подручја, али треба нагласити да се
не сме дозволити исушивање површинског
слоја земљишта до дубине где се налази
највећа маса кореновог система. Ако има
мгуцности и ако је потребно, најбоље је
малињак после бербе залити 2 до 3 пута
системом кап по кап, јер се на овај нацин
вода обезбеђује у шпалиру, а и у дубини се
дифузно шири.
Ђубрење малињака у јесен
Засаде малине у јесен сваке године редовно
ђубрити
органским
и
комплексним
минералним ђубривима. Од органских
дубрива најбоље резулатате даје добро
згорели, говеђи и овчији стајњак. Ово
ђубриво се у току јесени растура по целом
малињаку у међуредни простор заједно са
комплексним дубривом Н:П:К 10:12:26 +
3% МгО, а наком тога плићим орањем
унесу у земљу. Тако се потенцијал ђубрива
најбоље користи. Количине ђубрива зависе
од плодности земљишта.
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Поправка шпалира и везивање изданака за
жицу
У овом периоду поправити
шпалирну
арматуру, коље и жице. Дешава се врло
често да се под теретом рода искриви
арматура шпалира, коља и скида жица.
Најчешће у засадима који су у пуном роду
изложени јаким ударима ветра и олујама.
Коље се исправи, жица затегне и настави
ако је искидана и приступи се везивању
изданака.
Везивање се изводи тако што се крај канапа
завеже за чеони стуб, а затим обмота око

следећег стуба без везивања, јер се поступак
наставља на следећем стубу све до краја
реда. Са друге стране реда поступак се
понавља тако да се сви изданци стављају у
простор између два канапа без икаквог
везивања.
Дипл.инж Снежана Драгићевић-Филиповић
ПССС Чачак

Сузбијање амброзије
Ambrosia artemisifolia је једногодишња
коровска биљка, пореклом из Северне и
Средње Америке у Европу је донета
приликом увоза семена житарица и
детелине. Врло је опасна коровска биљка
која се инвазивно шири на простору наше
републике, а присутна је и на територији
наше општине. Расте на рудералним и
запуштеним земљиштима, поред пруга,
путева,
на насипима, запуштеним
двориштима. Јавља се и у гајеним усевима
и засадима (воћњацима, виноградима,
баштама, кромпиру, стрним житима,
детелини,
кукурузу,
соји...).

Амброзија је зељаста коровска биљка,
висине 20 цм до 2м клија и ниче у априлу и
мају, при температури 20-22 ˚Ц. Цвета у
периоду од јула до септембра. По зрелој
биљци се образује 500-3000 семенки. Семе
у земљишту може да очува клијавост и до
40 година. Уколико се једном појави, а
ништа се не предузме за њено сузбијање,
шири се огромном брзином, јер је домаће
животиње не користе за исхрану због
горког укуса, а природних непријатељаконзумената нема.
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Амброзија је веома штетна и опасна
коровскиа биљка. Поред штета које наноси
гајеним усевима као коровска биљка, полен
ове биљке изазива јаке алергијске реакције
код великог броја људи. Амброзија не
изазива само реакције код људи већ и код
животиња. Због распореда цветова и
смањене сигурности да се женски цветови
оплоде ветром, мушки цветови производе
огромну количину полена. Једна биљка
може произвести преко милијарде зрна
полена (према неким подацима и до осам
милијарди зрна). Количина полена повећава
се током кишовитог пролећа и топлог лета,
а смањује се ако је кишовито.
Сузбијање- Уништавање амброзије требало
би почети сваке године већ крајем маја или
почетком јуна
месеца када су биљке
величине око 20 цм. Најефикаснији начин
сузбијања амброзије је чупање из корена
где се јављају појединачне биљке.
Приликом чупања амброзије треба водити
рачуна да се ова коровска биљка не меша са
дивљим пеленом јер се јављају на истим
стаништима и често расту помешано.

ове коровске биљке препоручује се
сузбијање физичким методама односно
кошењем. Механичко сузбијање је посебно
значајно у насељима око стамбених и
пословних објеката, школа, дечијих вртића,
болница. Кошење треба извести пре
отварања цветова, отприлике до половине
или до краја јула. Најважније је да се то
учини пре сазревања цветова, пре
отпуштања полена. Потребно је са се биљке
косе до земље, да би се спречило њено
обнављање преко бочних изданака.

Амброзија се мозе сузбити и хемијским
мерама борбе, применом одговарајућих
хербицида у усевима и засадима. Употребу
хемијских средстава за сузбијање амброзије
у насељеним местима треба свести на
минимум и приликом примене ових
средстава бити врло обазрив.

Весна Нишавић Вељковић,дипл.инг.
ПССС Чачак

На
местима
где
имамо
проблем
експанзивног ширења и масовну појаву
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Јавни позив за ИПАРД до Мера 7
(подстицаји за развој руралног
туризма)
Право на ИПАРД подстицаје остварује лице
уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава као комерцијално и налази се у
активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац породичног
пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво које је разврстано у
микро или мало правно лице у складу са
законом којим се уређује рачуноводство.
Уз
захтев
доставља
се
следећа
документација:
1) извод из Регистра привредних субјеката
који води Агенција за привредне регистре,
за предузетнике и привредна друштва;
2) пословни план;
3) попис покретне и непокретне имовине на
дан 31. децембар 2019. године;
4) понуде;
5) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода издато
од стране надлежног органа јединице
локалне
самоуправе
према
месту
пребивалишта,
односно
седишта
подносиоца захтева, као и према месту
инвестиције;
6) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода издато
од стране надлежне пореске управе;
7) решење о категоризацији за сваки од
угоститељских објеката за смештај, у
случају да подносилац захтева има један
или више категорисаних угоститељских
објеката за смештај, у складу са законом
којим се уређује област угоститељства.
Предузетник који води књиге по систему
простог
књиговодства,
поред
ове
документације доставља и:
1) последњи биланс успеха;
2) последњи јавно објављени порески
биланс, на обрасцу пореске пријаве за
аконтационоконачно утврђивање пореза на
приход од самосталне делатности и
доприноса
за
обавезно
социјално
осигурање.

Индивидуални пољопривредник који води
књиге по систему простог књиговодства,
поред документације из става доставља и:
1) последњи биланс успеха;
2) последњи јавно објављени порески
биланс ПБ2.
Индивидуални пољопривредник који води
књиге по систему двојног књиговодства,
поред наведене документације, доставља и:
1) последњи јавно објављени биланс успеха;
2) последњи јавно објављени биланс стања;
3) последњи јавно објављени порески
биланс ПБ2.
За инвестиције у изградњу објеката
доставља се и:
1) пројекат за грађевинску дозволу и/или
идејни пројекат и/или пројекат за извођење
радова у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња, са предмером и
предрачуном радова;
2) грађевинска дозвола, односно решење за
извођење радова, који гласе искључиво на
име
подносиоца
захтева,
осим
за
прихватљиве инвестиције у врсте објеката
за
које
није
прописано
издавање
грађевинске
дозволе,
односно
није
прописано издавање решења за извођење
радова, у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња.
За инвестиције у изградњу и/или опремање
објеката, доставља се и извод из катастра
непокретности са копијом плана за предмет
инвестиције,
односно
препис
листа
непокретности ако је успостављен нови
операт, односно препис поседовног листа
ако није успостављен нови операт, односно
извод из земљишних књига у случају да
није успостављен катастар непокретности.
ИПАРД подстицаји утврђују се у
процентуалном износу до 65% вредности
прихватљивих
трошкова
инвестиције,
умањеном за износ пореза на додату
вредност. Корисник ИПАРД подстицаја
може да оствари право на ИПАРД
подстицаје у износу од најмање 5.000 евра,
а највише 300.000 евра по захтеву, без
обзира на укупну вредност инвестиције.
Рок за подношење захтева је од 1. јула до 1.
октобра 2020. године.
Дипл.инг Радован Шеварлић
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Листа прихватљивих инвестиција у оквиру МЕРЕ 7

Фокус диверзификације у оквиру ИПАРД II
програма је рурални туризам због постојања
дуге традиције и великог потенцијала и
потребе за даљим развојем тог сектора.
Доступност ИПАРД фондова, јачење
социјалног капитала и тржишних веза,
требало би да ојачају руралне заједнице и
допринесу њиховом одрживом развоју у
будућности.
У оквиру Мере 7 подстицајна средства
могуће је остварити за следеће инвестиције
и трошкове:
1.Општи трошкови (Трошкови за припрему
пројекта и техничке документације, као што
су накнаде за архитекте, инжењере и друге
консултантске накнаде, Трошкови израде
студија о процени утицаја на животну
средину,
Трошкови
припреме
документације за ИПАРД подстицаје
(консултантске услуге за захтеве за ИПАРД
подстицаје и захтеве за исплату), Трошкови
припреме студија изводљивости и осталих
студија везаних за пројекат/пословни план
2.Прихватљиви трошкови у вези са
изградњом
2.1 Грађевински радови (Припремни
радови, рушење и демонтажа, земљани
радови,
бетонски
радови,
армирано
бетонски радови, инсталатерски радови,
столарски
радови,
зидарски
радови,
изолациони радови, кровнопокривачки
радови, готове конструкције и елементи,
изградња противпожарних резервоара и
хидрантске мреже)
2.2 Занатски радови (Лимарски радови,
столарски радови, браварски радови,
стаклорезачки радови, гипсани радови,
подне и зидне облоге, каменорезачки
радови, керамички радови, подополагачки
радови, молерски радови и тапацирање,
фасадни
радови,
облагање
даскама,

каменим плочама или плочама од
вештачких материјала, завршни монтажни
радови)
2.3 Инсталатерски радови (Електроинсталациони
радови,
водоводни
и
канализациони радове, гасне инсталације,
инсталације
централног
грејања,
инсталације противпожарних резервоара и
хидрантске мреже)
2.4 Пејзажни радови и прилазни путеви
(Уређење
екстеријера
,
изградња
унутрашњих путева и тротоара, потпорни и
заштитни зидови, прекривање тротоара
(асфалтирање, поплочавање, насипање) ,
изградња тротоара)
3. Сектор руралног туризма
3.1 Изградња (Категорисани објекат за
пружање
туристичких,
односно
угоститељских услуг, Пратећи објекат за
пружање
угоститељских,
односно
туристичких
услуга,
туристичка
инфраструктура: објекти/простор за предах,
рекреацију, едукацију и забаву туриста,
тематски и забавни парк, одмориштe поред
путa, терен за тенис, отворени и затворени
објекaт
спортске
рекреације,
дечје
игралиште, малa вештачкa акумулацијa са
купалиштем, забавно рекреативнa стазa и
пут, објекaт за посматрање природних
реткости, објекaт за предах и краће
задржавање
туриста,
објекaт
за
авантуристичке активности, базен за
купање, велнес објекaт, складишна и
продајна просторија у оквиру газдинства за
храну,
пиће
и
домаћу
радиност,
објекат/простор за дегустацију хране и пића
пејзажно уређење у оквиру туристичког
пројекта, простор за држање опреме за
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рекреацију, објекат за смештај животиња и
мањеж у сврху туризма, инфраструктура за
приступ објекту особама са инвалидитетом
(санитарни
објекти/инфраструктура,
асфалтирање прилаза објекту, уклањање
ивичњака,
постављање
металне
конструкције и/или рампе и/или гелендера),
паркинг као део туристичког пројекта,
остали објекти који су повезани са
пројектном инвестицијом (објекти за
одлагање/држање пловила, механизације и
опреме
у
сврху
обављања
туристичке/угоститељске делатности).
3.2 Машине, механизација и опрема
(Опрема за категорисане и пратеће објекте
за пружање угоститељских, односно
туристичких услуга (намештај, телевизијска
опрема, сателитски пријемници, радио,
аудиоопремa, машине и опрема за прање,
сушење,
пеглање),
осим
ситног
угоститељског
инвентара,
машине,
механизација и опрема за одржавање
простора око туристичко-угоститељског
објекта, за туристичко-угоститељске сврхе
(изузимајући
тракторе),
опрема
за
туристичку инфраструктуру, опрема за
складишне и продајне објекте/просторе за
храну, пиће и домаћу радиност, чамац и
плутајући објекат за спорт и разоноду, на
весла и/или мотор снаге до 5 kW, као и
опрема за њихов транспорт,опрема за
уређење подручја за камповање (светлосна
сигнализација, осветљење, рампе),опрема за
пејзажно уређење у оквиру туристичког
пројекта (укључујући опрему за игралишта
и терене), бицикл са опремом и
бициклистичка сигурносна опрема, рачунар
(персонални рачунар или лаптоп) и
рачунарска опрема, софтвер у сврху
туристичког пројекта и израда веб сајта,
опрема за водоснабдевање и снабдевање

електричном
енергијом,
укључујући
електрични
генератор,
грејање,
вентилацију, канализацију и климатизацију
4. Производња енергије из обновљивих
извора енергије у циљу обављања
регистроване
угоститељске,
односно
туристичке делатности
4.1 Изградња постројења за производњу
енергије из обновљивих извора, укључујући
прикључак
између
постројења
и
дистрибутивне мреже/од постројења до
објекта, као и елементе система даљинског
грејања, и то нарочито за следеће врсте
постројења: 1. Постројење за соларну
енергију, 2. Ветротурбине, 3. Постројење на
биомасу, 4. Постројење на биогас (биогас
настао
у
сопственим
постројењима,
Дигесторима, анаеробним поступцима из
биомасе
и
споредних
производа
животињског порекла који се користе у
складу
са
прописима
из
области
ветеринарства, добијених производњом на
пољопривредном
газдинству),
5.
Постројење за геотермалну енергију,
6.Системи даљинског грејања
4.2 Опрема за постројење за производњу
енергије из обновљивих извора, и то: 1.
Постројење за соларну енергију, 2.
Ветротурбине, 3. Постројење на биомасу, 4.
Постројење на биогас (биогас настао у
сопственим постројењима, дигесторима,
анаеробним поступцима из биомасе и
споредних производа животињског порекла
који се користе у складу са прописима из
области
ветеринарства,
добијених
производњом
на
пољопривредном
газдинству), 5. Постројење за геотермалну
енергију, 6. Топлотне пумпе
Дипл.инг Биљана Јањић ПССС Чачак

__________________________________________________________________________________________________________________________
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ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК

ДОО

Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
___________________________________________________________________________________________________________________________

www.stips.minpolj.gov.rs
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Број објаљених агропонуда

5

Број реализованих агропонуда

5

Поштовани пољопривредни произвођачи,
у циљу побољшања пласмана пољопривредних производа, продају својих
производа можете огласити на сајт www.agroponuda.com
( Берза пољопривредних производа и произвођача Републике Србије). Унос понуда
у систем врше саветодавци.
За детаљне информације обратите се :

Пољопривредној саветодавној служби Чачак 032/320-710
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