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

Садржај

Јагњење оваца

Микроклиматски услови у објекту за
јагњење, поступак са овцама за време
Страна 2
јагњења и прихватање новорођеног
јагњета итекако су важни за успех у
Аутор: Зоран Николић, дипл. инж.
овчарству. Иако се могу јагњити током
Јагњење оваца
целе године, у нашим условима још увек
Страна 3
доминира јагњење оваца током зиме. Зато
треба припремити и објекат и само грло за
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл. инж.
чин јагњења.
Упис у регистар пољопривредних газдинстава
Време испаше оваца на пашњацима треба
и обнова регистрације
искористити да се изврши изђубравање
Страна 5
објекта, по могућству и дезинфекција пода
и кречење зидова. Упоредо са уређењем
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
објекта требало би пре зиме очистити и
Сидерација земљишта-најпогодније биљне
опрему ( јасле за кабасту и корита за
културе
зрнасти храну или концентрат).Прозори се
Страна 6
пре зиме затварају ради спречавања
промаје. Подови морају бити суви и
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инж.
повремено се растура сува и чиста
Заштита воћака од срна, зечева и других
простирка. Влажне стаје и са влажним
глодара
подовима изузетно се неповољне за
Страна 7
смештај јагњади. Објекат, зависно од
величине и броја грла, треба поделити на
Аутор: Горан Светозаревић, дипл. инж.
више мањих делова како би се смештале
Италијанске значајније сорте леске
овце са јагњадима и по потреби одвајале
Страна 8
овце са близанцима или слабије виталним
јагњадима. Температура у делу објекта где
Аутор: Срђан Видановић, дипл. инж.
се држе овце са јагњадима треба да буде
Супстрат за производњу расада
минимално 10 – 12 степени.
Страна 9
Поред припреме објекта непосредно пре
јагњења треба припремити и сама грла.
Аутор: Срђан Чалић, дипл.инж.
Овце се припремају тако што им се по
Микробиолошке промене у току ферментације
потреби ошишају прљави делови вуне око
Страна 10
корена репа и вимена. На пар дана
непосредно пре јагњења овцама се
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инж.
смањује оброк како би се што више
Доминантне цене са сточне и зелене пијаце
испразнили органи за варење хране и
јагњење протекло лакше. Лице које
планира да помаже код јагњења мора то
даради са чистим рукама. Пожељно је још имати и неко од средстава за дезинфекцију пупчане
врпце. Ако се помаже при самом чину јагњења, јагње се хвата за предње ноге и вуче низ задње
ноге мајке и то у моменту када се код овце јаве напони. Пупчана врпца се по правилу сама
кида. Ако којим случајем није прекинута, прекида се или сече на око 10 цм испод трбуха и
подвезује дезинфикованим концем на око 3 цм. Јагњету се чисти слуз из уста и носа како би
се омогућило несметано дисање а потом се ставља испред овце да га олиже. У случају да овца
одбија јагње ( првојагњеница), треба га очистити чистом сламом или чистом крпом. Након
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кратког времена по јагњењу, јагње покушава да устане и да сиса. У томе му треба помоћи тако
што се најпре из вимена измузу неколико млазева млека у посебан суд а потом се јагњету
стављањем сисе у уста и омогућава сисање. Понекад је потребно држати овцу код првих
неколико подоја док прихвати јагње. Јагње као и други младунци обавезно мора да добије
колострум из више разлога. Колострум пре свега садржи заштитне материје а због
пургативног дејства утиче на чишћење црева од садржаја нагомиланог током развоја јагњета у
организму мајке. Колострум може да утиче и на смањење пролива код јагњади. У првим
данима јагњету треба омогућити да више пута у току дана сиса. Зато се по правилу у то време
јагње држи са мајком у посебном боксу. Величина таквог бокса требала би да буде 1,25 м 2. У
случају да овца из неког разлога нема довољно млека, јагње се подмеће под неку млечнију
овцу или под овцу чије је јагње угинуло. Ако има потребе за подметањем јагњета под другу
овцу , то треба урадити по правилу ноћу и то тако што се јагње намаже млеком овце под коју
се подмеће.
Што се овце тиче она после јагњења по правилу има повећану потребу за водом. Овци је
најбоље дати млак напој са мекињама. Ако се даје чиста вода оне не сме бити хладна. Што се
исхране тиче, треба постепено стабилизовати оброк. По правилу се у првим данима по
јагњењу даје квалитетно сено а концентрат се постепено уводи у исхрану уз праћење стања
вимена да не дође до маститиса. У то време као концентровано храниво могу се давати
мекиње. Треба водити рачуна и о томе да ли јагње може да посиса целокупну количину млека
или не.
Николић Зоран, дипл. инж.

Упис у регистар пољопривредних газдинстава и обнова регистрације
Услови и начин уписа у Регистар
У Регистар се уписује пољопривредно газдинство са најмање 0,5 хектара пољопривредног
земљишта на територији Републике Србије, на коме привредно друштво, земљорадничка
задруга, друго правно лице као што је установа, школа, манастир, црква и друга организација
(у даљем тексту: правно лице), предузетник и пољопривредник - физичко лице, обављају
пољопривредну производњу.
У Регистар се може уписати и пољопривредно газдинство са мање од 0,5 хектара
пољопривредног земљишта, односно друго земљиште или грађевинска целина на коме лице из
обавља сточарску, виноградарску или повртарску производњу (стакленици и пластеници),
односно обавља друге облике пољопривредне производње (узгој рибе, гајење печурака,
пужева, пчела и др.), односно обавља прераду пољопривредних производа, односно обавља
друге непољопривредне активности (сеоски туризам, стари занати и др.).
За упис пољопривредног газдинства правно лице, односно предузетник поноси захтев за упис
на Обрасцу 1б, који обухвата статусне податке и личне податке о лицу овлашћеном за
заступање, са следећим прилозима:
1) Прилог 3 - подаци о земљишном фонду и биљним културама;
2) Прилог 4 - подаци о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или
узгајају;
3) Прилог 7 - овлашћење за заступање, ако се овлашћује друго лице за заступање
пољопривредног газдинства са овереним ОП обрасцем;
4) Прилог 8 - изјава овлашћеног лица у пољопривредном газдинству и подаци о
документацији која је приложена уз захтев.
Поред прилога из става 1. овог члана прилаже се и следећа документација:
1) решење о регистрацији издато од надлежног органа (Агенција за привредне регистре,
надлежни суд), а за правна лица и прилог са подацима о лицу овлашћеном за заступање
(оверена фотокопија). Ако се правно лице, односно предузетник бави прерадом
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пољопривредних производа доставља решење о регистрацији издато од стране надлежног
органа за обављање прераде пољопривредних производа као претежне делатности;
2) обавештење о разврставању правног лица (мало, средње или велико) које правно лице
доставља уз одобрени финансијски извештај Народној банци Србије;
3) извод из катастра непокретности (препис листа непокретности) за све катастарске парцеле
које се пријављују (оригинал или оверена фотокопија), без обзира на основ коришћења (на
основу права својине, на основу коришћења друштвене својине по извршеном попису и
евиденцији имовине привредног субјекта, на основу права закупа земљишта и на основу
давања земљишта на коришћење), осим у случају коришћења пољопривредног земљишта по
праву из поступка комасације, у ком случају се не подноси извод из катастра, односно извод
из земљишних књига, већ решење - извод о расподели комасационе масе.
У случају да није успостављен катастар непокретности, а подаци из преписа поседовног листа
и извода из земљишних књига нису истоветни, предност имају подаци из земљишних књига;
4) потврда Министарства да је извршен попис и евиденција имовине, ако је у катастру
земљишта (стари операт) или земљишним књигама уписана друштвена својина;
5) решење - извод о расподели комасационе масе (оригинал или оверена фотокопија);
6) оверен уговор о закупу или уступању пољопривредног земљишта на коришћење (оригинал
или оверена фотокопија).
Уговор о закупу земљишта у друштвеној својини може се прихватити само ако је закуподавац
уписан као корисник тог земљишта у катастар непокретности.
7) доказ о отвореном наменском рачуну код банке, на који се усмеравају средства остварена
по основу кредита, премија, регреса и субвенција (уговор о отварању рачуна.

Начин обнове регистрације у регистру и промена податаkа у регистру
Обнова регистрације у Регистру
Обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистру врши се сваке године, у периоду
од 1. марта до 30. априла.
У обнови регистрације, Управи се достављају сви подаци који су промењени у односу на
стање у Регистру, а обавезно се достављају подаци о:
1) пољопривредним културама на земљишту које се односе на текућу годину;
2) врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;
3) промени земљишног поседа и основа коришћења земљишта (катастарска величина и
катастарска култура, власништво, закуп и сл.).
Ако после истека рока за обнову регистрације дође до промене пољопривредне културе на
земљишту, носилац породичног пољопривредног газдинства дужан је да изврши исправку
ових података до 31. маја текуће године.
Ако носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у
пољопривредном газдинству после истека рока за обнову регистрације, али не касније од 30.
септембра за текућу годину, достави уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној
својини, то земљиште ће се уписати у Регистар.
Промена података уписаних у Регистар
Промена статусних података у Регистру врши се у року од 30 дана од дана настанка промене,
и то за:
1) породично пољопривредно газдинство - промена података која се односи на:
(1) носиоца породичног пољопривредног газдинства,
(2) број чланова породичног пољопривредног газдинства,
(3) пребивалиште носиоца породичног пољопривредног газдинства,
(4) број посебног - наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун,
(5) број газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;
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2) пољопривредно газдинство - промена података која се односи на:
(1) статус правног лица, односно предузетника и овлашћеног лица у правном лицу које је
уписано у Регистар,
(2) седиште, односно пребивалиште,
(3) број посебног - наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун,
(4) делатности у Агенцији за привредне регистре,
(5) број газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају.
Промена података у Регистру ради утврђивања пријављених површина за наредну
календарску годину, врши се у периоду од 1. јула до 30. септембра текуће године.
Управи се достављају сви подаци који представљају промену у односу на стање у Регистру на
дан 30. април текуће године.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инж.

Сидерација земљишта – најпогодније биљне кутуре
Сидерација земљишта представља заоравање зелене масе биљака које брзо расту и стварају
велику надземну масу. Посебно је препоручљиво примењивати тамо где нема довољно
стајњака или где је земљиште лошијег квалитета, код интензивне производње нпр. код поврћа,
код планирања вишегодишњег засада, земљишта са већим нагибом терена.Позитивни ефекти
су многобројни:сузбијање корова и спречавање развоја болести и штеточина, побољшање
микробиолошке активности у земљишту,усвајање храњива из дубљих слојева
земљишта,чување храњива од испирања у дубље слојеве.Земљишта су растреситија и топлија
у току јесени и зиме, а у току лета покровне биљке ( сидерати ) штите земљиште од
исушивања.
Најчешће легуминозе које се користе као сидерати су: црвена и бела детелина, кокотац, соја,
сточни боб, сточни грашак, обична и маљава грахорица, лупина.
Најчешће нелегуминозни сидерати су: уљана репица, раж, јечам, зоб, сунцокрет, фацелија,
хељда.
Може се сејати у периоду између главних култура, као предусев или међуусев, као подусев
код вишегодишњих култура и као накнадна култура. Као накнадна култура сеје се у јесен, а
користе се смеше грахорице, озимог јечма, детелине, уљане репице.У пролеће се сеје као
претходна култура, а препоручује се смеша луцерке, лупине, јарог јечма и соје или детелине,
сточног грашка, зоб и раж. Могуће је у јесен посејати биљке које не подносе ниску
температуру и које током зиме измрзну па се у пролеће само заору.Најбоље време за
заоравање сидерата је од четврте до десете недеље након сетве или две до три недеље пред
сетву главне културе. Биљке имају највише накупљених храњива пред и током цветања па је
то моменат када би требало извршити косидбу и заоравање.
Могуће је комбиновати смеше легуминозних и нелегуминозних сидерата, због боље еколошке
адаптације и веће наџемне и поџемне масе уз више биолошки везаног азота. Тако се у пролеће
може сејати смеса горушице, фацелије и јаре грахорице, док се у јесен могу сејати грахорица и
грашак у смеси са зоби или ражи, који се могу користити и као зелена крма. Раж утиче на
корове и има велику продукцију зелене масе.
Оливера Гавриловић, дипл. инж.

5

Заштита воћака од срна, зечева и других глодара
Са доласком ниских температура, услед недостатка хране и дубоког снега, дивљач као што су
зечеви и срне, праве штету хранећи се кором воћки (тако што гуле кору са дебла и грана и
оштећују цветне пупољке), док се срне хране једногодишњим леторастима које могу оштетити
до основе. Штету чине и срндаћи који чешући рогове гуле кору са воћки, а често и ломе
саднице. Волухарице и мишеви чине велику штету у воћњаку, нарочито у младом.
Волухарице се током лета задржавају на необрађеном тлу, а зими буше ходнике око воћака и
изгризају младо корење и кору у зони кореновог врата. Услед штета које проузрокују, воћка
слаби и може да се осуши. Због тога је потребно затрпати све рупе, а следећи дан се у
отворене рупе (активне) постави затровани мамак који се затрпа. Угинуле глодаре покупити и
закопати. Редовно обрађивати земљиште и уклањати корове јер се руше њихови ходници.
Обнова оштећених стабала од зечева и других дивљачи је тешка, а понекад и безуспешна, што
зависи од степена и места оштећења на стаблу. Уколико су мања оштећења коре са једне
стране воћака довољно је премазати калем воском или фитобалзамом, па ће оштећена кора да
се обнови. Ако је кора оштећена око целог дебла у виду прстена дужине од неколико
сантиметара, кора не може да зарасте, па се тако оштећена стабла углавном осуше.
Штете на младим воћкама могу бити велике, па је заштита младих воћки обавезна мера.
Најбоља заштита од дивљачи је ограђивање целог засада плетеном жицом. Треба обратити
пажњу на висину ограде и евентуално поставити један ред бодљикаве жице изнад ограде.
Стубови и жица између њих морају бити добро укопани, да би спречили провлачење зечева.
Ово је најскупљи начин заштите, те се произвођачи најчешће опредељују за неке друге мере
заштите. Ограђивање засада пвц фолијом је јефтиније. И овде пажњу треба обратити на
обезбеђење основе ограде и на контролу ограде, јер њена стабилност на ударе ветра и снежне
наносе није тако добра као код ограде од плетене жице. Црна боја и непрозирност ове ограде
спречава визуелни контакт.
Добар начин заштите младих воћки од зечева је обавијање стабала пластичном мрежицом.
Мрежице могу бити специјално направљене за ту намену. Оне су растегљиве и лако се
стављају око стабла, дуготрајне су и могу се користити више година. Могу послужити и
пластичне мрежице које се користе у грађевинарству. Њих је потребно исећи на траке и на три
места причврстити. Слично је и са тракама од натрон папира са којима се обавија дебло и
причврсте се да ветар не би поцепао папир. У пролеће се папирне траке скидају, док
пластичне могу остати или се само делимично спусте да би младари могли нормално да се
развијају из пупољака који су прекривени мрежицом. Овако увијена дебла истовремено су
заштићена и од ниских температура. Не препоручује се употреба полиетиленских фолија и
других пластичних материјала, јер испод њих долази до кондезације воде.
Најсигурнију заштиту од зечева представља комбинација механичких и хемијских мера
заштите-стабло саднице заштитити мрежицом, а скелетне гране премазати раствором
животињске крви или измета, кречењем и сл., (избегавати премазивање скелетних грана са
ужеглом машћу због затварања лисних пупољака). Такође, може се користити рибље уље и
друге масне материје које одбијају дивљач. Рибљим уљем не премазује се дебло и гране већ се
користе премазани штапићи који се везују за стабла.
Постоје и препарати за прскање или премазивање стабла и грана као нпр. Кунилент-препарат
на бази рибљег уља. Премазивање стабла и грана треба обавити по сувом времену када је
температура изнад 10°C.
Зоран Панајотовић, дипл. инж.
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Италијанске значајније сорте леске
-Тонда Ђентиле Романа је пореклом из околине Рима, спада у цењене сорте, погодна за
услове континенталне климе. Велике је бујности, жбунастог облика али расте усправно па се
може гајити и као стаблашица јер формира мало изданака. Цветање је средње касно, добар је
опрашивач за већину сорти. Изражене је хомогамије односно скоро истовремено цветање
мушких и женских цветова. Рађа добро, сазрева крајем августа, плодови сами испадају. Рађа у
гроздовима, у просеку 2-4 плода, средње крупноће (око 2,8 г). Омотач је дужи од плода, љуска
је танка, кестењасто пругаста. Језгро је врло квалитетно а радман је око 45 посто. Препоручује
се
за
механизовану
бербу.
-Тонда Гентиле делле Ланге је одабрана из природне популације леске у области Пијемонта.
Најбоље успева на благо заталасаним подбрђима.. Средње је бујности, даје доста изданака.
Веома рано цвета, протагиничан је односно раније је цветање зенских цветова у односу на
мушке. Аутостерилна је, треба јој опрашивац, има слабу клијавости полена тако да је лош је
опрашивач.Врло родна сорта, сазрева рано у другој половини августа, плод је средње крупан
(2,5 гр), лоптастог до лоптастоспљоштеног облика са заобљеним врхом 2-3плода су у грозду.
Плодови лако испадају из омотача, имају танку љуску доста тврду. Рандман је од 48 до 50%,
језгро је ситно (1,2 гр) лоптасто, боје слонове кости, чврста, ароматично, врло квалитетно, па
је веома тражено у кондиторској индустрији. Ово је привредно значајнија сорта леске
-Тонда ди Гифони потиче са Сицилије, средње је бујна. Осетљива је на касне пролећне
мразеве, тако да се препоручује за гајење у топлијим подручјима где је веома родна. Одликује
се добром родношћу и одличним квалитетом плодова. Рано реса, плод је округластог облика,
средње крупан, масе око 2,5 г, у грозду их има у просеку 2-3. Округласти омотач је дужи од
плода, али када сазри плод лако испада из њега. Љуска је средње танка обојена кестењастим
пругама. Радман језгра је око 45-47% . Сорта италијанског порекла, постала одабирањем из
природне популације леске. Протандрична је хомогена сорта. Самобесплодна је па су
потребни опрашивачи По 2-3 плода су у групи, средње је крупноће (2,5 језгро је ситно (1,2 гр)
округласто, бело, пржењем се лако одваја од покожице. Врло погодна за кондиторску
индустрију.
-Римски сазрева средином септембра, средње је бујан са много изданака. Протогонична је и
аутоинкопатабилна сорта. Цвета средње касна. Релативно отпоран према мразевима, рађа
добро. Плод је крупан (3 гр) колачас, лако испада. Љуска је светло смеда, доста дебела, али се
лако одваја од језгра рандман је 44 до 45%. Језгра су ситна до средње крупна (1,35гр), слатка,
али
није
ароматично.
Припада
групи
пратећх
сорти.
-Мортарела је средње бујности и добро радности. Цвета средње рано и има изражену
хомогамију. Сазрева у августу. Отпорна је на ниске температуре па се препоручује за узгој у
подручјима са ниским температурама. Плод је средње крупноће, округласт, масе око 2,2 г ,у
грозду има 4-5 плода,омотач је дужи од плода, љуска танка, тамна а рандман је око 45%.
Горан Светозаревић, дипл.инж.
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Супстрат за производњу расада
Супстрат је подлога у коју се сеје поврће и у којој оно остаје до пикирања или
расађивања.У производњи парадајза, паприке и плавог патлидзана користе се две врсте
супстрата – за сетву и пикирање, док код краставца, диње и лубенице нема потребе за
пикирањем, те се користи само један супстрат.Главна разлика међу њима је у величини
честица – ситнија гранулација користи се за сетву ситнијег семена, док се грубљим честицама
пуне контејнери у које ће се сејати крупније семе и пикирати младе биљке.
Kарактеристике супстрата директно утичу на његов квалитет.Међу њима најважније су
пХ вредност, структура и састав, водно – ваздушне особине, састав и количина хранива.За ову
намену најбољи је супстрат чија је пХ вредност благо кисела и креће се 5,5 – 6,5.
У производњи биљака које у супстрату проводе дуже времена ( парадајз и паприка),
велику пажњу треба посветити квалитету воде за заливање.Ништа мање важан је водно –
ваздушни режим.Он зависи од садржаја светлих и тамних тресета у супстрату и њихове
структуре.Да би се спречило пресушивање, у њега се додају специјални оквашивачи који
одржавају влажност и омогућавају лакше поновно квашење.Kада се залије, квалитетан
супстрат део воде задржава а сувишну отпушта.У њему остају оптималне количине воде и
довољно пора са ваздухом.
Kоличина хране у супстрату мора да одговара захтевима биљака које гајимо.Један од
најчешћих проблема у производњи расада јесте превелика количина хране у смеши у коју
сејемо или пикирамо биљке.У таквој подлози прво некротирају ивице листова, а затим се
биљке гуше.Узрок је то што велика количина хранива онемогућава биљке да нормално
усвајају воду па се гуше.
Готов супстрат може да замени земљишна смеша која се прави у домаћинству и њоме
пуне контејнери.Прави се од плодне баштенске земље, лединске земље (припрема се током
лета и слаже у гомиле уз пластеник), згорелог стајњака, компоста, тресета и речног песка.Не
ваља користити земљу на којој су се употребљавали хербициди.За производњу расада
паприке, парадајза, краставца и салате погодна смеша састављена је од 70 процента слабо
разложеног смеђег тресета и 30 процента јаче разложеног тресета.Изузетно је квалитетна и
мешавина 80 одсто тресета и 20 зеолита.Чист тресет не треба користити јер се у њему тешко
регулише влажност.Kао супстрат може да се употреби и смеша земље (шест делова) и
глистењак (један део).
Срђан Видановић, дипл.инж.
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Микробиолошке промене у току ферментације
У току одвијања ферментације се у самим плодовима, као и у околној средини одигравају
разни микробиолошки и хемијски процеси, услед којих долази до одређених промена, како у
хемијском саставу и стању микрофлоре, тако и у погледу техничких и физичких
карактеристика плодова.
На старту ферментације пажњу треба обратити на две главне групе микроорганизама, чије ће
присуство и касније деловање највише утицати на ток процеса. То су млечне бактерије и друге
протеолитичке и пектолитичке бактерије. У обичној воденој средини до пуног би изражаја
дошле ове друге, па би производ представљао мекану и слузаву масу изразито непријатног
мириса.
Додати слани налив елиминише ову групу и истовремено омогућује нормалне животне услове
за млечне бактерије. Број млечних бактерија у фази интензивне ферментације достиже 107–108
у једном милилитру. Створена млечна киселина ствара све теже животне услове и потискује
ову групу бактерија.
С друге стране остварени анаеробни услови такође доприносе селекцији присутне
микрофлоре. Дијаграм на слици 1. оријентационо илуструје промену количине појединих
група микроорганизама у току ферментације.

Слика 1. Промена концентрација микроорганизама у току ферментације

Срђан Чалић, дипл.инж.
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
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