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ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ "ПИРОТ "

БИЛТЕН

Органско пчеларење
Простор на коме се налазе пчелињаци и површина коју обилазе пчеле морају
одговарати условима органске производње и бити регистровани заједно са
пчелињаком. Премештање пчелињака мора бити одобрено од стране овлашћеног
лица. Пчелињаци морају бити засновани на подели пчелињих заједница и
формирању ројева из органских пчелињака.
Пчелињи восак за оснивање нове кошнице мора потицати из органске
производње. У органској производњи могу се употребљавати само органски
произведени прополис, восак и биљна уља. У органску производну јединицу
може се унети 10% матица и ројева у току године који нису произведени у
органској производњи. Унешене матице и ројеви смештају се у кошнице са
органским саћем или основама саћа.
Кошнице се праве од природних материјала који не могу да доведу до
контаминације животне средине или пчелињих производа. У дезинфекцији
кошница дозвољени су физички третман воденом паром и директно излагање
пламену.
Локација пчелињака мора:
• обезбеђивати довољно приподног нектара, медне росе, полена за пчеле и
приступ хигијенски исправној и чистој води;
• у пречнику од 3 км садржати усеве органске производње или природне
вегетације као извора нектара, или усеве који су третирани методама које

незнатно утичу на животну средину и као такви не могу значајно штетити означавању
пчеларског производа као органског;
• бити ван урбаних центара и удаљена
најмање 1 км од саобраћајница,
индустријских постројења, депонија,
Садржај:
погона за уништавање отпада и од
површина
под
конвенционалном
Садржај:
пољопривредном производњом.
У органском пчеларењу је забрањено
Страна 1
сакупљање меда и других пчелињих
Аутор:
Зоран
Николић,
дипл.инг.
производа уништавањем пчела у саћу.
Страна 1
Забрањено је одсецање крила матици.
Oрганско пчеларење
Аутор: Зоран Николић, дипл.инг.
Дозвољена је замена матице која
Страна 3
укључује и убијање старе матице.
Значај колострума
Забрањено је уништавање трутовског
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.
Страна 4
легла, осим у случају појаве варое.
Органско гајење вишње
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.
У димилицама за пчеле дозвољена је
Страна 4
употреба
нетретираног
дрвета
и
Упис у виноградарски регистар
природних горива (печурке, осушене
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
Страна 5
нетретиране
пиљевине).
Употреба
Примена ђубрива у органској производњи
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
фосилних
горива
(уља,
дизел
горива,
и
ароматичног биља
др.
петролејских производа) није
Производња салате
Страна 5
дозвољена.
Страна 6
Вештачка исхрана пчела дозвољена је
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инг.
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инг.
само
у
екстремним
климатским
Биљни препарати у заштити органског биља
условима.
Вештачко
прихрањивање
Препорука произвођачима о превентивним
Страна 7
врши се медом из органске производње, а
мерама и чувању кукуруза у клипу и зрну
по могућности са исте производне
Аутор: Срђан Видановић, дипл.инг.
Страна 7
јединице.Услед климатских услова који
Компост као органско ђубриво
Аутор: Срђан Видановић, дипл.инг.
могу изазвати кристализацију меда,
Страна 9
дозвољено је коришћење органски
Сетва у оптималном року
произведеног шећерног сирупа или
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
Страна 9
органске шећерне меласе, само уз
Доминанатне цене са сточне и зелене пијаце
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
одобрење надлежног органа.
За време вештачког храњења пчела води
Доминанатне цене са сточне и зелене пијаце
се евиденција о:
- врсти и пореклу производа;
- датуму коришћења;
- коришћеним количинама;
- кошницама у којима је вршено вештачко прихрањивање.
Вештачка исхрана пчела дозвољена је у периоду од последњег сакупљања меда и 15 дана пре
почетка наредног медоносног периода.
Кошнице се на крају производне сезоне остављају са довољним резервама меда и полена да
пчеле преживе зиму.
Превенција болести у органској пчеларској производњи заснива се на примени мера којима се
повећава отпорност на болести и спречавају инфекције, као нпр.:
- систематска контрола кошница и трутовског легла,
- обезбеђивања довољне резерве полена и меда у кошницама,
- редовна дезинфекција материјала и опреме уодређеним интервалима,
- уништавање контаминираних материјала и њихових извора,
- редовна замена пчелињег воска и замена матица.

У здравственој заштити пчела предност имају фитотерапеутски и хомеопатски производи.
Ако је употреба препарата неефикасна за искоријењивање болести или инфестацију, могу се
користити хемијски синтетизовани медицински производи само уз контролу ветеринара.
У третману против варое могу се користити мравља киселина, млечна, сирћетна и оксална
киселина, као и биљни препарати (ментол, тимол, еукалиптол или камфор).
Кошнице пчела које се третирају хемијски синтетизованим производима смештају се у
изолацију током трајања третмана.
После завршеног третмана сав восак се мења органски произведеним воском и одређује се
прелазни период од једне године.
Када се примењује ветеринарско медицински производ за лечење пчела, подаци о дијагнози,
дужини третмана и каренце, морају бити достављени овлашћеном лицу пре издавања
сертификата за производ органске пољопривреде.
Зоран Николић,дипл.инг.

Органско гајење вишње
У воћњаку у коме се примењује органска производња, плодоред не подразумева промену
основне економске културе (вишње), него диверзификацију вегетације која расте уз основну
гајену културу у самом воћњаку. Ова пракса гајења тзв. покровних усева, научно доказано,
позитивно утиче на очување популације корисних инсеката, везивање азота, чување влаге у
земљишту, остваривање доброг водно- ваздушног режима и слично.
Приликом садње стабала вишње, коришћење потпора обично није неопходно. По некад се
уводе у производњу у случају слабобујних подлога. Код интензивних засада неопходано је
направити размак између
редова од 4,5м, а између
стабала 2,5-3м. Велики размак
у реду, захтевају биљке које
имају јачи развој корена или
оне које су засађене у
земљиште које погодује јачем
развоју кореновог система.
Код калемљења на магриву
(Прунус махалеб) или на
дивљу трешњу, које по
сортним
карактеристикама
могу имати вретенаст или
жбунаст
узгојни
облик,
међуредни размак треба да
износи 3,5-4 м, а размак
између стабала 2-2,5 м. Засад
вишње се планира за период
од 15-20 година. За његову
дуговечност је одлучујуће здравствено стање, као и родни капацитет. Највећи ризици су
наравно, болести као што је монилиозно сушење, лисна пегавост (Блумериелла јаапии) и
бактериозе, као и опасност од прераног пропадања стабала услед неправилне резидбе.
Земљиште је изузетно комплексан живи организам. Пуно појединачних фактора (садржај
хумуса, пХ- вредност, биолошка активност, садржај хранљивих материја, садржај воде,
соли,структура земљишта) су у међусобним односима и утичу један на други. Путем обраде
земљишта и ђубрења, узгајивач воћа има директан утицај на те односе.

Циљ агротехничких мера у органској производњи није директна исхрана биљака кроз
лакорастворљива ђубрива, већ исхрана биљака кроз живот земљишта. То значи да је
оптимално снабдевање биљке хранљивим материјама могуће само кроз добро развијен
коренов систем и довољан прилив органских материја. Здраво земљиште смањује испирање и
тиме одржава плодност. Органска производња тежи саморегулацији болести и штетних
организама. Највећи значај има азот који директно утиче на изградњу протеина, хлорофила и
ензима. Недостатак азота може веома негативно да утиче на фотосинтезу. За производњу
вишње неопходно је у земљишту присутно 40- 50 кгН/ха, у слоју 0-60 цм. Уколико је
вредност азота, одређена методом нижа од наведене, препорчује се ђубрење у зависности од
јачине раста стабла у претходној години.
Сорте вишње погодне за органску производњу : САФИР, МОРИНА, МАЂАРСКА
ГРОЗДАСТА, ТОПАС.
Мимица Костић-Ђорђевић дипл.инг.

Примене ђубрива у органској производњи ароматичног биља
У овој производњи по принципима „добре пољопривредне производње“ дозвољена је примена
минералних ђубрива уз ограничење, што значи таква производња мора да обезбеди висок
квалитет и принос гајених култура, а да при том не доведе у питање контаминацију животне
средине. Употребом брзоделујућих минералних ђубрива синтетичкохемијског порекла која се
користе у конвенционалној пољопривреди није дозвољена. Наиме, пажљиво планираним
системом плодореда, обрадом
земљишта
и
применом
дозвољених средстава врши се
одржавање
плодности
земљишта
и
систематски
дугорочно
поправљање.
Стајњак домаћих животиња,
компост од биљних остатака
чине сa природним органско –
биолошким
додацима
и
ђубривима основу ђубрења у
органској пољопривреди. Може
се рећи да сточарство са
одговарајућом
производњом
крмног биља представља важну
карику органске производње.
Органска ђубрива треба да
потичу
са
сопственог
газдинства и да су сертификована или у њиховом недостатку дозвољава се употреба ђубрива
са другог газдинства , уз сагласност инспектора за органску производњу.
Органска ђубрива пореклом са конвенционалних газдинстава могу да се примене на почетку
периода конверзије, а у недостатку других ђубрива. Пре примене, код таквих ђубрива мора
бити урађена анализа састава и постајати дозвола надлежног органа. У органској
пољопривреди се спроводи одрживо газдовање хумусом. Количине унетих органских остатака
у земљиште мора бити идентична количини губитка жетвеним остацима те минерализацијом
органске материје у земљишту или губитака на неки други начин. Препорука органске
производње је на површинама са већим садржајем хумуса од 2%. Осим наведених ђубрива на
киселим земљиштима потребна је примена кречног материјала. Количину материјала одређује
ph земљишта, захтеви гајених биљака, као и други параметри битни за ефикасност са ђубрива.

Допунско минерално ђубрење осталим хранивима треба спроводити ђубривима у таквим
облицима која неће бити директно доступна биљкама.
Допушта се употреба ђубрива од млевених стена, а препоручује се њихова примена кроз
процес компостирања чиме се остварује њихова приступачност за биљку.
Оливера Гавриловић, дипл.инг.

Биљни препарати у органској заштити биља
У органској пољопривреди забрањени су сви синтетички пестициди и хербициди. За
заштиту биља се користе углавном биљни препарати и најчешће се користе као превентивна
средства. Биљке које се користе за припремње препарата могу да се користе свеже или
осушене. Треба их брати непосредно пре цветања по сунчаном времену а потом их осушити
на чистом, проветреном и сеновитом месту уз повремено окретање. Од таквих биљака се може
правити опарак, уварак, екстракт, а постоје и готови препарати:
Опарак од надземних делова кромпира – узме се 1,2 кг зелених и младих надземних делова
биљке кромпира ситно се исеку и прелију са 10 литара топле воде и оставе да стоје 3-4 сата.
Након тога се маса процеди. Користи се свеже припремљено уз додатак 40 грама раствореног
сапуна. Делује против паука.
Опарак од црног лука – 200 грама сувих листова луковице лука прелије се топлом водом (40 0)
и држи 4-5 дана, затим процеди. Прска се у интервалима од 5 дана. Делује против инсеката,
плесни, пламењаче.
Опарак од маслачка – 300 грама исецканог корена или 400 грама свежег листа прелије се са
10 литра топле воде (400) држи 1-2 сата и процеди. Корен маслачка треба чувати на хладном
месту. Користи се за сузбијање лисних ваши.
Опарак од белог лука – 700 грама белог лука прелије се са 10 литара кипуће воде, поклопи и
остави да остоји и процеди. Разређен 1:3 користи се за прскање краставца против пламењаче,
а неразређеним се третира земљиште против штеточина и узрочника пепелнице.
Мацерат од коприва – коприва је изврсно средство у борби против биљних ваши, а користи
се и као азотом богато течо ђубриво Да би се могла користити за прскање, исецка се 1кг
свежих коприва у 10 литара воде, и пусти да одстоји 24 сата, не дуже јер препарат губи моћ.
Ако нема свежих коприва за исту количину воде може се узети 200-300г сушених. Након тога
се процеди течност и биљке прскају 5% раствором добијене течности са свих страна.
Мацерат од раставића – раставић се користи у заштити поврћа у баштама против рђе листа,
пепелнице и других гљивичних обољења, против гриња и црвеног паука (воћке). Припрема:
1кг свеже или 150г сувог раставића потопити у 10 литара воде и оставити 24 сата да одстоји.
Затим на тихој ватри кувати лагано да ври 30 минута. Када се охлади, процедити и овом
течношћу прскати и заливати биљке у разређеном односу 1:5. Биљке треба прскати по лепом и
сунчаном времену, а може се комбиновати препарат од раставића и коприве. Поступак се
може више пута поновити.
Мацерат од пелина – пелин се користи против лисних ваши, рђе на рибизлама, гриња на
купинама, против гусеница лептира купусара и мрава ако преносе лисне ваши на биљкама.
Припрема: 1кг уситњених надземих делова биљака, сакупљених у време цветања, кува се 1015 минута у мало воде, затим се охлади, процеди и разреди и допуни до 10 литара воде. Дода
се и 40г домаћег сапуна. Процеди, долити воде до 10 литара. Биљке прскати два пута у
размаку од 7 дана.
Мацерат од чичка – чичак се користи против гусеница купусара и совица у поврћу.
Припрема: 1/3 канте ситно исецканих листова држи се 3 дана у канти 10 литара воде. Потом се
процеди и користи за прскање.

Средство од хајдучке траве – Припрема: 800г осушеног надземног дела (сакупљеног на
почетку цветања) уситни се и прелије кипућом водом. Дода се воде до 10 литара и остави да
стоји 36 (48) сати или да кључа 30 минута. Делује против плесни и рђе.
Мацерат од дувана – 400 грама ситно исецканог сувог листа дувана или дуванске прашине
прелије се са 10 литара воде, одстоји 2 дана, процеди и разреди у односу 1:2 уз додатак 40
грама калијумовог сапуна. Користи се за прскање против совица, гриња и крвавих ваши.
Уварак од парадајза – Припрема: 4кг свежих, здравих надземних делова биљака и корена
прелије се са 10 литара воде и кува на умереној ватри 30 минута. Затим се охлади и процеди.
Пре прскања разредити двоструком количином воде и додати 40 грама сапуна на 10 литара
уварка. Делује против купусара и других лептира.
Концентрат од пaприке – концентрат од паприке се користи против пипе или рилаша који
нагизају листове, стабла и плодове повртарских култура. Најпознатији инсекти из ове групе су
кукурузна пипа, пасуљев и грашков жижак. Припрема: Концентрат се прави од 1кг свежих
или ½ кг сувих плодова (љутих) који се исецкају, ставе у емајлирани суд са 10 литара воде и
кувају 2 сата. После хлађења процеди се и сипа у флаше које се чувају на хладном и тамном
месту. У ролеће док су инсекти још троми и не лете, узима се 0,5 литара концентрата на 10
литара воде када се користи за прскање репе и кукуруза или 0,1 литар концентрата на 10 литра
воде коме је додато 40 грама домаћег сапуна, за прскање поврћа у башти. Делује и против
купусара.
Уварак од белог лука – лук је и изванредан инсектицид и фунгицид. Припрема: 200 грама
лукових љуски кувати у току 2 сата са 200 грама очишћеног белог лука и 200 грама дуванских
отпадака. Ово охладити, процедити, долити воду до запремине 10 литара и додти 30 грама
домаћег сапуна. Већи чен белог лука прелити са 1 литар клјучале воде. Охлађеном течношћу
прскати биљке против црвеног паука и гљивичних обољења.
Средство од црног лука – Припрема: 500 грама спољних љусака црног лука потпити у 10
литра воде и оставити да стоје десетак дана. Када течнос престане да се пени, разредити је у
односу 1:10 и њоме чешће прскати парадајз, краставце, тиквице и другоповрће кога често
напада пламењача. Може се искористити и за прскање винове лозе. Најбоље је прскати
предвече и непосредно пред залазак сунца.
Течно ђубриво од листова купуса – може побољшати здравље и отпорност осталог поврћа.
Прирема: у 10 воде стави се 3кг свежих листова. Суд се поклопи и остави 2-3 недеље на
температури од око двадесет степени. Затим се течност процеди и употребљава за заливање
младих биљака помешано са течним ђубривом од коприве. У 7 литра воде сипа се 1,5 литара
ђубрива од купуса и 1,4 литара ђубрива од коприве, све се помеша и приступи заливању. Ово
ђубриво јача отпорност биљака према болестима.
Екстрати од маслачка, белог лука и зове - препарат за сузбијање кромирове златице –
Припрема: 1-2кг биљног материјала исецкати и потопити у 5-10 литра топле, предходно
прокључале воде и оставити 12-24 часа да одстоји. Сутрадан цео садржај процедити кроз газу
(ако користите прскалицу) и прскати прве одрасле јединке. За прву појаву златице добро је
користити зову која је тада у пуном цвету, за другу бели лук и маслачак.
Зоран Панајотовић,дипл.инг.

Компост као органско ђубриво
Сваке године на хиљаде тона органског материјала у виду разних биљних и животињских
остатака заврши на градским депонијама .Константна је слика сваке јесени да су контејнери
препуни опалог лишћа и гранчица,покошене траве,остатака баштенских биљака и цвећа,
кухињског и другог отпада биљног и животињског порекла.
Наша садашња пракса да се биоразградиви отпад одлаже у контејнере и депонује или
спаљује, неповратно уништава велике количине органске материје.Правилним поступањем од
њега може да се произведе природно ђубриво.На тај начин се осим финансијских губитака
спречава и читав низ „ невидљивих“ штетних утицаја на животну средину. Зато у свим
развијеним земљама комунални системи подразумевају да се биоразградиве материје
третирају као секундарне сировине и прерађују на безбедан начин по животну средину. Овај
процес назива се компостирање.
Најчешће се компостирају биљни и животињски остатци као што су остаци поврћа, воћа,
лишће,стабљике,покошена трава,стара слама,пепео, папир,остатци хране и слично. Треба
водити рачуна да у компостиште „не уђу“ ризомски корови, болесне биљке, корови који су
сазрели и формирали семе, лекови и други индустријски одпадци из домаћинства, лишће
ораха, измет паса и мачака и све оно што је природно неразградиво или може проћи кроз
компостну масу а касније представљати потенционалну опасност по здравље гајених биљака,
животиња и људи.
Компостирање у компостној гомили обавља се на месту заштићеном од ветра и јаког сунца.
Могуће је направити или купити готове разне посуде тзв. компостере, у виду дрвене, металне
или пластичне конструкције, али његова форма мора увек бити перфорирана.За рад
микроорганизама који су пожељни у процесу разградње органског отпада, неопходно је да
буде довољно ваздуха у компостној гомили.У супротном , развијају се микроорганизми који
изазивају труљење масе и непријатан мирис.Најједноставније је направити компостер у форми
дрвеног сандука без дна са поклопцем, са неколико преграда које формирају коморе
запремине 1м3 . Број комора које се сукцесивно пуне одређује се у зависности од количине
биодеградибилног отпада који настаје у домаћинству у току једне сезоне од пролећа до јесени.

Пре почетка компостирања, ради бржег разлагања и сазревања потребно је крупан материјал
уситнити на величину не већу од пет сантиметара. Након тога, маса се припреми – у случају
да је сувља потребно ју је навлажити или обрнуто, засушити неким од структурних
материјала. У току разградње, услед биохемиских реакција,температура (у средини масе)
достиже 70 степени, што укупно траје око 1- 1,5 месеци.Након тог периода потребно је масу
повремено промешати, неколико пута у току разградње,а све ради обнављања активности
микрофлоре.У том периоду најактивније су гљиве,бактерије и колемболе,да би након
„хлађења“ на температури око 25 степени ту улогу преузеле кишне глисте и инсекти. У неким

случајевима завршетак разградње може бити након шест месеци, ипак најбољи компост се
добија након годину дана у моменту када маса потпуно „сазри“.
У мере неге компоста спадају мешање,орошавање,контролисање здравственог стања и
чување у току компостирања.Изгледом компост веома подсећа на згорели стајњак,због своје
мрвичасте структуре,тамно смеђе боје, уједначене масе и пријатног мириса на земљу.По
садржају активних материја сличан је стајњаку, најчешће садржи 0,3-0,5 % азота, 0,2%
фосфора, 0,2-0,3% калијума и око 0,6% калцијума,који се мења у зависности од садржаја
компостних сировина.
Намена овог висококвалитетног органског ђубрива је вишеструка, најчешће се
употребљава као супстрат у расадничарству, повртарству, цвећарству, гљиварству и слично.
За ђубрење се употребљава непосредно пре сетве или садње,у количини 3-6 кг по м2 са
дејством до три године. Компост се не уноси дубоко у земљиште, већ при површини (до 5 цм
дубине).Нарочито је погодан за прављење супстратних смеша, припрему сетвеног слоја,
пикирање расада и као покровни слој за семе.
У органској производњи он представља значајно ђубриво.
Срђан Видановић , дипл.инг.

Доминантне цене са сточне и зелене пијаце

