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уколико Ви желите да понудите свој производ на продају обратите сe
Пoљопривредној саветодавној и стручној служби

АГРОПОНУДА
БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СРБИЈЕ

Међународни задружни принципи
Оснивање и рад задруга се заснива на
следећим
међународним
задружним
Садржај
принципима:
1) добровољно и отворено чланство које
подразумева да су задруге добровољне
Страна 2
организације отворене за сва лица, која могу
да користе њене услуге и која су спремна да
Аутор: Зоран Николић, дипл. инж.
прихвате одговорност која произилази из
Међународни задружни принципи
чланства,
2) контрола од стране задругара остварује се
Страна 3
кроз задругу као демократску организацију
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл. инж.
контролисану од стране својих чланова, који
Резидба винове лозе
активно учествују у доношењу одлука и
формулисању њене пословне и развојне
Страна 4
политике, као и одговорност изабраних
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
представника задруге свим члановима
Органска производња-значај плодореда
задруге. Сваки задругар има једнако право
гласа по принципу: један задругар - један
Страна 5
глас);
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инж.
3) економско учешће задругара остварује се
Болести ускладиштеног јабучастог воћа
тако што чланови доприносе капиталу
својих
задруга
и
демократски
га
Страна 6
контролишу. Задругарима припада право на
Аутор: Љубиша Ђорђевић, дипл. инж.
ограничену накнаду, ако је примају, на име
Значајније болести купуса
капитала насталог оснивачким улогом
чланова. Чланови издвајају вишкове за неке
Страна 7
од следећих циљева: 1) развој задруге кроз
Аутор: Срђан Видановић, дипл. инж.
успостављање задружног фонда 2) подела
Климатски услови у пластенику
задругарима у сразмери са њиховим
трансакцијама које су имали са задругом и
Страна 8
3) подршка другим активностима одобреним
Доминанатне цене са сточне и зелене пијаце
од стране чланства;
4) аутономија и независност задруге се
огледа у самосталности организације,
самопомоћи задруге којом управљају и коју
контролишу задругари. Задруга чува своју
самосталност, независност, демократску
управу својих чланова и када закључује
уговоре са другим субјектима,
5) образовање, обука и информисање односи
се на улогу задруге да обезбеди образовање
и обуку за своје чланове, изабране
представнике, менаџере и запослене, да би
они могли ефективно доприносити развоју својих задруга и информисању шире јавности, а
нарочито информисању младих о задругарству и погодностима које оно пружа;
6) међузадружна сарадња укоја се остварује учлањењем задруге у локалне, регионалне,
националне и међународне структуре;

7) брига за заједницу се манифестује кроз активности задруге у складу са одрживим развојем
својих заједница кроз политику одобрену од стране њихових чланова.
Николић Зоран, дипл. инж.

Резидба винове лозе
Постоје три основна принципа резидбе винове лозе на основу којих се регулише висина
приноса и квалитет грожђа, вегетативног потенцијала чокота, одржавање појединих делова на
чокоту и облик чокота у целини, као и обезбеђење дуговечности чокота.
1. Први и основни принцип резидбе полази од тога да су најроднија права-зимска окца на
зрелим и здравим једногодишњим ластарима који су се развили из зимских окаца
прошлогодишњег кондира, лука или резника. Увек су родни довољно развијени здрави и
зрели једногодишњи ластари који су израсли из прошлогодишњег двогодишњег дрвета
резника, кондира или лука. Најроднији су ластари пречника 6 – 12 мм, док су мање родни или
недовољно родни ластари са пречником од 4 – 6 мм, као и ластари са пречником преко 12 мм.
2. Други основни принцип резидбе полази од чињенице да ће принос грожђа по чокоту бити
утолико већи, уколико се на чокоту остави већи број кондира и лукова и већи број окаца на
њима, водећи рачуна при том о вегетативној снази чокота са којом мора бити усклађено
оптимално оптерећење чокота родним окцима.
3. Трећи основни принцип резидбе полази од тога да се не дозволи брзо издуживање главе
чокота и кракова на њој, кракова кордуница и родних чворова на њима, као и изумирање
родних чворова на почетку и у средини кракова и њихово померање на одржавање само на
крајевима кракова кордунице.
Трећи принцип резидбе, уствари, представља борбу против силе поларитета. Ради успоравања
брзог издуживања родних чворова на чокоту треба се придржавати правила да се приликом
резидбе дуги кондир, кратки или дуги лук у родном чвору оставе увек изнад кратког кондира,
јер се дуги кондири, кратки и дуги лукови приликом сваке редовне резидбе одбацују и
замењују новим по правилу вршним ластаром из кондира. Приликом искључиво дуге резидбе
прошлогодишњи лук се замењује родним ластаром који је израстао из црног окца родног
ластара или јаловака.
Сила поларитета испољава се у томе што на ластарима чокота најпре крећу и развијају се
вршна окца у снажне ластаре, док се окца испод њих развијају слабије и дају мање развијене
ластаре. Под утицајем ове силе дешава се неки пут и то да доња окца на ластару уоп ште не
крену. Последице силе поларитета се манифестују у неравномерном кретању окаца и развоју
ластара нарочито на веома дугим и дугим луковима и кондирима, па и на кратким кондирима
који се налазе на крајњим родним чворовима кракова кордуница. Од начина резидбе у борби
са силом поларитета најбољи резултати се постижу:- применом кратке резидбе – резидбе на
кратке кондире са 1 – 3 окца. Овај начин борбе са силом поларитета је најједноставнији и
најефикаснији, а основни недостатак му је смањење приноса грожђа по чокоту због кратке
резидбе.
- применом дуге резидбе на чокотима са високим стаблом и везивањем лукова полулучно
надоле као код Силво кордунице и свих типова Амрела.
- применом мешовите резидбе, када се уз сваки лук редовно оставља по један кратак конди р
са два окца, чији ће виши ластар по положају у наредној години бити орезан на нови лук, а
нижи на кондир са два окца.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инж.

Органска производња – значај плодореда
Плодоред је посебан систем биљне производње кога многи сматрају темељом органске
производње. Плодоред је систем просторне и временске смене усева, што омогућава
разноликост врста у производњи и улога му је вишеструка:
- одржава и побољшава плодност и структуру земљишта
- подстиче покретања хранива из нижих слојева
- регулише болести, штеточине и корове
- доводи до смањења губитка хранива испирањем
- спречава појаву ерозије
- подстиче микробиолошке процесе
Присуство више врста доприноси бољем искоришћавању најважнијих ресурса (воде, хранива,
светлости и сл.). Гајењем исте културе на истој парцели више година узастопно долази до
преморености земљишта, а последица тога је опадање приноса и ширење болести, корова и
штеточина. Нарочито је опасно поновљено гајење усева који превише исцрпљују земљиште,
односно троше велике количине хранљивих материја а уз то и кваре његову структуру. Од
толерантних ратарских врста важно је поменути соју, раж, биљке за зеленишно ђубрење и
кромпир. Врсте које уопште не подносе монокултуру су сунцокрет, црвена детелина, шећерна
и сточна репа, овас, пшеница, јари јечам. Осим претходног, премореност земљишта могу
изазвати и различите излучевине корена биљака, које поред позитивног утицаја на усеве могу
имати и негативан утицај. Док се у конвенционалној производњи задовољавајући резултати
могу постићи четворопољним плодоредима, код органске производње треба примењивати
вишепољне плодореде (шесто, осмо и десетопољне), односно укључити усеве са различитом
наменом. Плодореди преко десет година су обично компликовани и непрегледни и углавном
се не користе. На већини газдинстава могућности повећања фреквенције усева су ограничене
због разлике у особинама земљишта. Углавном је потребно водити рачуна да се испоштују
нека основна правила у погледу плодореда:
- смењивати усеве које имају дубок корен са усевима плићег кореновог система;
- смењивати азотофиксаторе (легуминозе) које везују
атмосферски азот са врстама које немају ту особину, а уз то
га и много троше;
- културе које спорије ничу и осетљиве су у почетку на
корове (соја, шећерна репа) сејати после оних које
спречавају развој корова (луцерка, травно-детелинске смеше,
врсте за зеленишно ђубрење и др.);
- биљке гушћег склопа са развијенијим надземним делом
комбиновати са биљкама ређег склопа;
- избегавати сетву/садњу пријемчивих усева на местима на
којима постоји опасност од одређених болести;
- смењивати лиснате и коренасте врсте;
- гајити различите сорте исте врсте како би се постигла боља
контрола корова и сл.
Важну, можда и најважнију улогу у плодореду имају травно - детелинске смеше, луцерка и
остале махунарке јер су одлични предусеви већини ратарских биљака. Међутим, уколико се
ове врсте појављују превише често може доћи до појаве болести махунарки. Иза њих
нарочито добро успевају кромпир, озима пшеница које су лошији предусеви јер остављају
земљиште у слабијем стању, са слабијом структуром. Након жетве стрних жита земљиште
остаје голо, подложно ерозији, губитку воде и испирању хранива. Да би се то онемогућило, у
органској производњи се практикује подсејавање жита легуминозама, травно - детелинским
смешама или врстама за зеленишно ђубрење (горушица) у пролеће. Плодоред је најлакше

организовати на мешовитим газдинствима која се баве и биљном и сточарском производњом.
Међутим, на специјализованим газдинствима, посебно биљним, то је доста теже. Такође је
тешко организовати плодоред на газдинствима чије парцеле су неједнаке величине и доста
удаљене једна од друге.
Оливера Гавриловић, дипл.инж.

Болести ускладиштеног јабучастог воћа
Производњу јабуке могу угрозити различити патогени и штеточине, зато је неопходно
извршити адекватне мере заштите како током производње тако и за време бербе и
складиштења. Јабуке се могу чувати у складишту од 6 до 10 месеци. За то време у плодовима
се одвијају бројни физиолошки процеси који доводе до потпуног сазревања и старења, па су
такви плодови подложнији инфекцијама. Пропадање плодова у складишту може бити
условљено различитим факторима, међу којима су најзначајније фитопатогене гљиве.
Плодови јабучастог воћа и поред квалитетне заштите и прихране током вегетације, изложени
су честим инфекцијама после бербе, а самим тим и у складишту. Поједини од паразита остају
у плодовима после бербе. Код јабучастог воћа (јабука, крушка, дуња), најчешће се јављају
следеће болести: мека трулеж, мрка трулеж, фузариозна трулеж, сива буђ и горка трулеж.
Мека трулеж-први симптоми се се јављају у виду бледосмеђих до
златножутих пега. Ткиво убрзо постаје воденасто и меко, плодови добијају
мирис на буђ и укус на алкохол. Убрзо ова трулеж захвата цео плод, на коме
са старошћу гомилице спора постају зеленкасто плаве и прекривају већи део
плода, због чега се често зове плава буђ. Проузроковач обољења је Penicillium
expansum и свој продор остварује преко озлеђене окожице плода.
Мрка трулеж-први симптоми се манифестују око чашице плода у облику
мрких угнутих пега, а потом захвата цео плод. Такође се веома брзо шири у
складишту, нарочито код јабуке, па се често зове складишна трулеж јабуке.
Изазивач ове болести је Stemphylium botryosum.
Фузариозна трулеж-на плодовима јабуке своје симптоме испољава на кори
плодова у виду мрких пега које су угибају у ткиво али не пуцају. Месо плода подлеже
трулежи мрке боје. Иструлели део плода добија ваздушасте мехуриће, здравији део добија
кисео укус и губи свежину. Површина плода на крају добија сивкасту навлаку. Ово обољење
изазива Fusarium lactis.
Сива буђ плодова-ову болест изазива Monillinia fructigena, а наноси највеће
штете ако се третмани заштите не изведу на време. Посебном ширењу ове
болести доприносе механичке повреде и оштећења од инсеката. Од момента
заразе до појаве пега на плодовима прође 5-10 дана. Сваки дан присутне
заразе очитава се бројем кругова са плодоносним телима. Секундарне
инфекције у складишту су ређе.
Горка трулеж-се манифестује око лентицела, врло брзо се шири у
дубину плода и даје му горак укус. У условима хладњача на 0 о Ц се
веома брзо шири иако је оптимална температура ширења 24-24о Ц. Ова
зараза потиче из воћњака, настаје у јесен када је кишовито.
Проузроковач ове болести је Gleosporium fructigenum, чија је главна
карактеристика да мирује све време у плоду, а своје прве симптоме
испољава када плод доспе у стадијум зрелости.
Мере заштите-Главна стратегија спречавања пропадања плодова у складишту је примена
превентивних мера. Већина складишних гљива презимљава у воћњаку и може заразити
плодове јабуке током вегетације. Зато је неопходно уклонити биљне остатке и извршити

адекватну заштиту воћњака. Посебно је значајан последњи третман пре бербе, али уједно
треба водити рачуна о каренци. Заштита од наведених болести почиње уклањањем извора
инокулума из воћњака и складишта (мумифицирани, сасушени, „буђави“ плодови) а наставља
се у воћњацима правилним одабиром и правовременим хемијским третманима, за које се
препоручује примена фунгицида Score 250 EC, Signum, Flint Plus, Funomil, Switch 62,5 WG,
Galofungin T, Zato 50 WG. Уз ове препарате против трулежи користе се и препарати против
пепелнице и против чађаве краставости, као и избалансирана исхрана у целој вегетационој
сезони, а нарочито у фази зрења. Тада треба прихрањивати ђубривима са више калцијума како
би плод био чврст и како се у складишту не би јавиле горке пеге на плодовима. Прили ком
бербе, плодови морају бити здрави и неоштећени, амбалажа мора бити стерилна или
дезинфикована. Складишта морају бити проветрена и дезинфикована, контролисане
влажности и температуре.
Зоран Панајотовић, дипл.инж.

Значајније болести купуса
Сува трулеж (Phoma lingam)-Ова гљива се развија на корену и приземном делу стабла, као и
на надземним биљним деловима. Први, најкарактеристичнији симптом болести се јавља на
приземном делу стабла још у фази расада или кратко након расађивања. На оболелом стаблу
настаје издужена и дубока лезија оивичена наборима мрке боје. Унутрашњост пеге је
сивомрка са пикнидима (црним телашцима). Под теретом главице стабло се ломи на месту
озледе. Дезинфекција семена купуса се препоручује као обавезна мера при гајењу купуса.
Плодоред у трајању од најмање четири године, и уклањање биљних остатака су значајне
превентивне мере.
Пепелница купуса (Erysiphae cruciferarum)-Може се наћи при гајењу купуса у
пластеницима. На лицу листа образују се беле округле колоније гљиве, које се потом спајају и
захватају већи део лисне масе. Заражено лишће пожути и опада. Постоје два типа симптома:
прво се јавља некроза спољног лишћа са јасним брашнастим пегама што доводи до
формирања ситнијих главица купуса, а други тип се испољава некрозом унутрашњег лишћа
које почиње са врха и шири се према унутрашњости где настаје трулеж. Значајне мере
сузбијања су плодоред, уклањање биљних остатака и дренажа земљишта.
Пламењача купуса (Peronospora parasitica)-У годинама са влажним и прохладним летом
запажене су штете на јесењем купусу за производњу главица. Симптоми се испољавају на
свим надземним деловима. Котиледони листови пожуте и вену, осуше се и опадају. На
старијим листовима јављају се крупне жуте угласте пеге, оивичене лисном нерватуром.
Пламењача се прво јавља на старијем доњем лишћу и шири се од ивице према главном лисном
нерву. Потребно је примењивати најмање трогодишњи плодоред и уклањати корове из исте
фамилије. У циљу бољег проветравања треба водити рачуна о размаку између редова, а купус
гајити на осунчаним теренима.
Црна пегавост купуса (Alternaria brassicae)-Због пропадања лисне масе смањен је принос
биљака, а у семенској производњи и принос семена. Некрозом захваћене љуске остају без
семена или су она штура и неклијава. Први симпто- ми се могу појавити већ и на младим
биљкама расада. Они су у виду ситних тамних пега на стаблу клијанаца које проузрокују
њихово полегање. На оболелом доњем лишћу старијих биљака настају локалне пеге у почетку
жућкасте, а онда тамномрке боје неправилног облика са карактеристичним концентричним
круговима. Мере заштите подразумевају вишегодишњи плодоред, уклањање биљних остатака,
уништавање корова. Превентивно треба примењивати фунгициде контактног деловања, а при
појави првих симптома треба применити системичне фунгициде.
ЉубишаЂорђевић, дипл.инж.

Климатски услови у пластенику
При производњи расада поврћа успех зависи од микроклиматских услова који владају у
пластенику, пре свега од температуре, светлости, релативне влажности ваздуха и
концентрације угљен диоксида. Поред тога, биљке морају имати довољно воде, макро и
микроелементе, а неопходна је и примена редовних мера неге и заштита од болести и
штеточина. Младе биљке биће здраве и имати чврсто, добро развијено стабло и корен само
ако се посеје семе високе биолошке вредности. Семе не сме да садржи патогене, чак ни
сапрофитне гљиве, а мора имати високу енергију клијања да би ницање било брже и
равномерније.
Током клијања и ницања, раста и развоја треба непрекидно, без осетнијег колебања,
одржавати “активне” температуре (изнад биолошког минимума, односно испод максимума).
Топлољубиве врсте су паприка, парадајз, плави патлиџан, лубеница диња и краставац.
Умерене захтеве према температури имају купусњаче и салата, а мале лукови и шпаргла.
После сетве већини врста одговара 20-25, а паприци, плавом патлиџану и краставцу 25-30
степени. У време ницања посуде се премештају у заштићеном простору, у којем се
распоређују у густом склопу.
Седам до десет дана после ницања биљака које не треба додатно осветљавати,
температура у објекту спушта се за 4-8 степени дању, односно 10-12 степени ноћу. Оптимална
се постиже током формирања првог пара сталних листова.
Недаљу-две пре садње расад се кали, тако што се температура смањи и додају калијум
сулфат и калцијум.
На микроклиму у заштићеном простору утиче и релативна влажност ваздуха, која је
обично 75-85 ,а током сунчаног дана може бити и нижа, 50-60 процената. Већини врста у фази
расада одговара када је влажност ваздуха 50-70 процената. Изузеци су целер (70-80),салата
(75-80) и краставац (80-85 одсто).Одговарајућа влажност постиже се проветравањем и
грејањем заштићеног простора.
Биљке у почетку брзо расту тако да при оптималној температури имају повећане захтеве за
светлошћу. Ако се то занемари, постаће издужене, нежне и крте. Листови ће бити
бледозелени, с мало суве материје и осетљиви на патогене.
На нашем подручју нема довољно светлости у касну јесен,зими и током раног пролећа.
Због тога је у објекту неопходно поставити додатно осветљење. Такозваним хелиофилним
врстама дан се продужава на 14-16 (краставац),односно 16-18 сати (паприка и парадајз).
Због количине и квалитета светла, биљке под фолијом су издужене, посебно када је
двострука. Произвођачи често греше и, желећи да уштеде енергију за загревање, додатно,
испод дупле фолије постављају ниске тунеле. На тај начин се још више утиче на светлосне
услове, односно, смањује се такозвана фотосинтетски активна реакција.
Зими се покривка редовно пере, а лети сенчи, јер много светлости није добро за
фотосинтезу, раст и развој биљака. Чак може да изазове и ожеготине на листовима и
вегетативној купи.
Срђан Видановић, дипл.инж.

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

