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Налазимо се усред сезоне потрошње свежег стоног
грожђа. На тржишту се могу наћи веома квалитетно
грожђе, али и оно слабијег квалитета, па и
неквалитетно.За одређиванје квалитета стоног грожђа
користе се различите методе, од органолептичких (
чулом чулом укуса-пробањем и визуелно) до
механичких и хемијских. Механичке и хемијске методе
употребљавају се у научне сврхе и требало би да се
користе при увозу свежег воћа, јер дају потпунију слику о квалитету.
Механичким методама утврђује се могућност транспорта грожђа на удаљенија тржишта,
односно, односно дужине чувања грожђа у хладњачама.
Хемијским методама утврђује се
хемиски састав грожђа, а
најважнији показателји су садржај шећера и укупних киселина. Од
односа ових компоненти зависи, пре свега, укус, укус а испитује се
такође и низ других показатеља. Овим методама утврђује се и
присуство пестицида, што је веома важно.
Шта је то што је веома важно и што треба оценити и уочити код
свежег грожђа?
Код
свежег грожђа прво процењујемо његов изглед и
свежину.Свеже убрано грожђе има зелену петељку грозда. Такође
зелена је и огроздина—шепурина. На бобицама треба да је јасно
уочљива воштана превлака---- пепељак, и код обојених сорти и код сорти са белом
покожицом. Боја покожице такође мора бити типична за сорту. Због тога је неопходно
елементарно познавање основних карактеристика стоних сорти винове лозе, како се не би
догодило да тражите црно а добијете бело грожђе.
Боја покожице код чуваног грожђа је веома важан показатељ: у случају да грожђе није добро
чувано,Боја покожице знатно одступа од оне која је типична за сорту и често потамни, а
нарочито код сорти беле боје покожице , па бобице изгледају као да да су скуване. Следеће
што оцењујемо је укус грожђа. Укус мора бити типичан за сорту, односно шећера, односно
однос киселина и шећера мора бити уравнотежен.
Дипломирани инжењер за воћарство и виноградарство
Биљана Милосављевић

Заштита чокота од ниских температура се састоји у потпуном или делимичном
загртању чокота, а отпорност лозе зависи од накупљања шећера у јесењем периоду. Заштити
чокота од ниских температура посебно треба обратити пажњу код младих винограда. У
подручјима где ниске температуре имају вредност испод -15˚С, обавља се потпуно или
делимично загртање и старијих чокота. Зависно од интензитета и дужине трајања периода са
температурама нижим од -15˚С долази до делимичног или потпуног измрзавања окаца
поједних сорти. Код најотпорнијих сорти окца измрзавају на -25˚С. На температурама од 30˚С долази до измрзавања свих надземних органа. Корен винове лозе измрзава већ на -4 до 5˚С, али дубина његовог простирања у земљишту штити га од измрзавања.
Појачана осетљивост чокота на измрзавање настаје услед повећаног садржаја воде и
смањеног садржаја органских материја (скроба и
шећера) у ткивима и органима. Већи садржај
органске материје, првенствено шећера у
ткивима и органима повећава отпорност на
ниске температуре
Степен оштећења на појединим органима
биљке зависи од времена када се мразеви
јављају. Отпорност лозе према ниским
температурама може се дефинисати на следећи
начин:
1.Осетљивост лозе на мразеве је слабија
уколико је животна активност мања и обрнуто.
2.Осетљивост лозе према мразевима је највећа у току зиме.
3. У јесен после опадања лишћа и у пролеће после кретања вегетације лоза је веома
осетљива и према најслабијим мразевима, док зими може да издржи и до -30˚С.
4. У нашој земљи постоји опасност измрзавања лозе од позних пролећних, раних
јесењих и зимских мразева.
Опасност од измрзавања је већа уколико је већа колебљивост температуре после
периода зимског мировања. У нашим условима лоза постаје нарочито осетљива на ниске
температуре у фебруару, ако после толијег и сунчаног времена наступе хладноће. Иначе, све
сорте нису подједнако осетљиве и не измрзавају подједнако на ниској температури. Сорте које
потичу из северних крајева као што су траминац, семион, совињон и ризлинг отпорније су
према ниским температурама, док сорте које потичу из јужних или топлијих креајева као што
су султанина, кардинал, вранац, смедеревка показују мању отпорност према ниским
температурама.
Пре самог огртања треба визуелно утврдити степен припремљености лозе за зимски
одмор. Умерено бујни ластари који су читавом својом дужином добро сазрели добро су
припремљени за зимски период.
Мере заштите чокота од измрзавања могу се поделити на превентивне и терапеутске.
Превентивне мере су мере усмерене на правилан избор сорти и избор положаја за
подизање винограда. Код избора сорти основно је да се у подручјима са чешћом појавом
ниских температуре саде сорте које спадају у групу отпорних и врло отпорних сорти.
Виноград треба заснивати на благо нагнутом терену где се ретко појављују велика
температурна осциловања и где не постоје депресије на тлу. Ако постоје мање депресије пре

подизања виноград треба их затрпати. Ако се виноград подиже на изломљеном терену
обавезно пре подизања поставити мразну линију која показује где не треба садити чокоте, тј.
подизати виноград.
Загртање винограда обавља се у јесен у току редовне јесење дубоке обраде земљишта.
Загртање приземних делова чокота је обавезно без обзира на потенцијалну могућност
измрзавања. Код ниских облика чокота загртање треба обавити тако да се покрију најмање 3 –
5 окаца на ластарима. Ако се на ниским облицима чокота примењује мешовита резидба,
загртањем се покрију ластари који се на пролеће користе за резидбу на лукове.
Код чокота са средње високим и високим стаблом загрће се приземни део чокота са
кондирима за замену у случају измрзавања.
Загртање се може обавити механизовано уз
помоћ плугова загртача а након тога обавља се и ручна
корекција. Са загртањем се започиње по завршеној
берби па све до појаве јачих јесењих мразева.
Одгртање винограда се обавља када се у пролеће
земљиште оцеди, слегне и просуши. Одгртање треба
обавити по кретању окаца. Одгртање се врши плугом
одгртачем уз ручну корекцију.
Терапеутске мере се примењују након проласка
опасности од ниских температура, које могу да оштете
чокот. Састоје се у одговарајућој резидби,
интензивнијој заштити и ђубрењу, што треба да
допринесе ревитализацији вегатативног и родног потенцијала.
Виолета Петровић-Луковић
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купујете.

У нашим производним условима, основни задатак система обраде земљишта за озиме
усеве је да се припреми повољан супстрат до оптималног рока сетве. У овом систему нема
потребе да се падавине сакупљају у земљишту јер озимине и онако пролазе хладно влажни
период у коме има влаге.
Системи обраде земљишта за озиме културе имају неколико варијанти у зависности о
слободним интервалима између предусева и термина сетве и то су:
Лето
Јесен
1. плитко орање стрништа
Дубоко орање, допунска обрада
+ плитко летње орање
2. плитка обрада земљишта
( стрњикање )
3. орање за сетву (дубоко орање)
4. стрњикање + дубоко орање
5.
6.
-

Дубоко орање, допунска обрада
Допунска обрада
Плитко орање + дубоко орање,допунска обрада
Дубоко орање, допунска обрада

У нашим условима се данас примењује варијанта дубоког орања с допунском обрадом
у јесен. Остале варијанте се због рационализације и смањења режијских трошкова готово
више не примењују. Други разлог је плодоред односно предусев.
Најчешћи предусеви
код нас су јаре окопавине (кукуруз, соја, сунцокрет) па нема довољно времена за примену
осталих варијанти обраде земљишта.
Дубоко орање или орање за сетву озимина је најдубљи захват обраде земљишта и
обавња се раоним или дискусним плугом на дубину од 20-30 цм. У задње време на лакшим
земљиштима примењује се тањирање тешким тањирачама обзиром да стрнине имају
слабије развијен коренов систем.
Сетвено орање се обавезно везује с предходним основним ђубрењем. Уколико при
берби или жетви предусева, жетвени остатци нису уситњени, врши се њихово ситњење.
Ако то није могуће, примењују се плугови
са високим клиренсом да не би дошло до
загушења жетвеним остатцима. И тада је
квалитет орања јако лош. За завршницу
обраде после лошег орања може послужити
тањирање и дрљање а ако је земљиште
добро поорано и лакше структуре довољан
је само сетвоспремач. Да би се неравнине
приликом орања исправиле, пожељно је да
се сетвоспремачем иде дијагонално на смер
бразде.
Сетвена површина не треба да буде ни
превише уситњена , јер се лакше закорови а усеви јаче мрзну. Иако крупнији агрегати на
сетвеној површини не дају лепу слику , таква је структура повољнија за усев јер се биљке
лакше одупиру голомразици и заштићене су од ледених ветрова ако нема снежног
покривача.

Љиљана Вуксановић

Поштовани пољопривредни произвођачи
посетите страницу http://www.agroponuda.com/ или нам се
обратите ако желите нешто да огласите да продајете или
купујете.

Екстремни агрометереолошки услови деценијама узимају данак овдашњим ратарима. Ове
године имали смо редовне падавине које су биле довољне тек за засићење површинског слоја
на њивама, па су биљке на недовољно влаге у том случају реаговале развојем слабог
кореновог система.
Имали смо такве услове у време сетве, ницања и пораста, то су мај и јун ове године, код
окопавина, коренов систем се није довољно развио а самим тим и степен искоришћавања
хранива из ораничног слоја. Однос развијености кореновог система у повољним и у овим
екстремним , износи до један према пет у волумену, броју жилица и усисној моћи.
Све су то предуслови да није била
потребна суша од два или три месеца,
довољне су две или три недеље без
падавина па да биљка раније прекине
своје биохемијске и физиолошке
процесе што се ове године и догодило.
Такође и плитко орање с пролећа је
допринело погубности ове екстремне
суше , тако да смо већ крајем јула
имали стање као да је пожар прошао
кроз усеве. Последице по род су
огромне, а и умањење приноса биће
много веће од предвиђања од пре само коју недељу. На неким парцелама чак ни силаже за
сточну храну неће бити а и парцела где ће бити максималних педесетак посто од очекиваног
рода.
Добривоје Поповић
Дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство
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Соја је једна од најважнијих њивских биљака од које се добијају важни производи за исхрану
људи, домаћих животиња и за прераду у индустрији. У хемијском саставу зрна соје, просечно
се налази око 40% протеина и око 20% уља, чиме изузетно добија на значају.
Соја има и велики агротехнички значај.
Својим моћно развијеним и дубоким
кореновим системом она повољно утиче
не само на одржавање већ и
побољшавање плодности и структуре
земљишта. Захваљујући симбиози соје са
специфичним
бактеријама
азотофиксаторима, које живе на њеном
корену, она подмирује не само своје
потребе у овом важном хранљивом
елементу, већ и обогаћује земљиште овим
састојком. Зато се соја високо цени као предусев у плодореду за многе друге усеве, а нарочито
жита.
Топлота је важна за гајење соје. Оптимална температура за клијање и ницање су од 20 до 24
степена Целзијусових, за формирање репродуктивних органа и образовање семена 21-23
степена, и зрење од 19 до 20 степени . Младе биљке подносе од -2 до -4 степена, при нижим
температурама страда лишће али ако котиледони остану неоштећени, биљка ће наставити раст
и развиће. Температуре преко 32 степена, нарочито у условима недовољне влажности,
неповољно утичу на цветање, доводе до опадања цветова и махуна, смањују број махуна, зрна
по биљци и масу 1.000 зрна а самим тим и принос.
Потребне количине воде за соју у
вегетационом периоду крећу се од 450500 мм, а нарочито је битан период јунавгуст. Највећи проблем представљају
године са недовољном количином
падавина или са њиховим лошим
распоредом и дуготрајним сушним
периодом нарочито у фази цветања,
формирања махуна и наливања зрна.

Соја се успесно може гајити на различитим типовима земљишта, али је најбоље да буду добро
структуирана, дубока, добре аерације и неутралне реакције, са добрим водно-ваздушним и
осталим својствима. Сва земљишна која су подесна за кукуруз одговарају и соји.
Добривоје Поповић
Дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство

Количина алкохола, етил алкохола у ракијама одређује се помоћу алкохолометра најбрже и
најједноставније, а изражава се у запреминским деловима или волумена %. Волумен %
означава број литара чистог, апсолутног алкохола који се налази у 100 литара пића. Ако
кажемо да је једна ракија јака 40 вол.5% или 400 то значи да у 100 литара те ракије има 40
литара чистог алкохола. Данас се још увек, поготову на селу јачина ракије изражава
градом.Један град је приближно једнак 2,5% волумена. Ракија од 20% је љута са око 50
волумена алкохола. Важно је напоменути да директно одређивање јачине ракије
алкохолометром можемо вршити само уколико је ракија безбојна и ако јој нису додавана
екстрактивна средства за поправку пуноће. То је зато што за одређивање количине алкохола у
ракијама заснива на бази њихове специфичне тежине која је нижа уколико имају више
алкохола.
Када би се ракији додавао карамел ради боје или шећерни сируп и слично повећала би се њена
густина и она више не би представљала скоро искључиво алкохолно водну мешавину. У
случајевима када ракија садржи екстративне састојке,било оне које потичу из дрвеног суда
или оне који су јој додати, тада се она мора најпре , у лабораторији, предестилисати и у
добијеном дестилату тачно одредити помоћу алкохолометра њена
јачина.
Алкохолометар израђен је од стакла, вретенастог је облика, доле
проширен са уградним термометром, а горе се сузава у стаклену цев у
којој се налази скала идући одозго најпре од 10 до 70 волумена %. Он је
конструисан тако да уколико је температура ракије 150C не треба
вршити било какву корекцију.Међутим уколико температура одступа
од 150C било навише или наниже, врши се корекција очитаних
волумена алкохола на основу табела која се добијају уз алкохолометар.
Алкохолометар уроњен у ракију која се налази у стакленој мензури не
сме да додирује зидове мензуре, а очитавање волумена % алкохола на
њему врши се у нивоу доњег мениска течности, тј. на месту где
површина течности „сече” алкохолометар
.
Горан Варјачић
Дипл.инж.агрономије

Једна од највећих слабости у области пољопривреде Србије јесте управо поље
финансирања. Два основна недостатка домаће пољопривредне политике су низак ниво
издвајања из националног буџета у сврху подстицања пољопривреде односно мали
аграрни буџет, као и финансирање пољопривреде на годишњем нивоу.
Насупрот томе, једна од основних карактеристика заједничке пољопривредне политике
јесте финансирање на бази дугорочних планова који су рашчлањени на годишње субпланове,
са унапред прецизно утврђеним износима субвенција зa потенцијалнe кориснике. На овај
начин, свим учесницима у процесу производње, прераде и пласмана хране, гарантује се
предвидивост, стабилност и конзистентност у пољопривредној политици. Таква, дугорочна
политика неопходна је и Србији, да би се обликовао сигуран и атрактиван амбијент за
пословање домаћих учесника агробизниса, и привукли иностране инвеститоре.
Познато је и верификовано, како у светској, тако и у домаћој пракси, да улагања у област
пољопривреде морају да буду континуирана. Управо је та континуираност финансирања у
пољопривреди оно основно чиме се штити и унапређује њен будући развој.
Финансирање комплетне пољопривредне производње и пратећих пословних активности
из сопствених извора средстава представља императив скоро сваког учесника у привредној
и ванпривредној сфери.
Међутим, намеће се питање са којим минималним нивоом
сопствених средстава би пољопривредни произвођач требало да располаже а да не угрози
своје
текуће
пословање
и
не
изазове
дужничку
зависност.
Финансирање текуће пољопривредне производње и додатних инвестиционих улагања из
туђих извора средстава далеко је чешћа појава. Разлог зашто је то уобичајена пословна
пракса лежи управо у специфичности пољопривредне делатности односно у биолошком
карактеру производње и дужини производног циклуса, који утичу на наглашени дебаланс
прилива и одлива финансијских средстава. Кредити домаћих комерцијалних банака најчешћи
су облик коришћења туђих финансијских средстава. Међутим, банкарски кредити уједно су и
најскупљи облик финансирања пољопривреде производње.
Једино су исплативи субвенционисани банкарски кредити са што нижом каматном стопом
од око 4-6% и што дужим грејс периодом и периодом отплате.
Драгана Јелић, мастер менаџер

Поштовани пољопривредни произвођачи
посетите страницу http://www.agroponuda.com/ или нам се
обратите ако желите нешто да огласите да продајете или
купујете.








Ко може да конкурише за средства
Крајњи корисници су пољопривредни
произвођачи или групе произвођача,
уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава, и то:
физичка лица или
правна лица, са мање од 25% јавног
капитала или гласачких права у поседу
органа јавне власти.

Корисници треба да:
докажу да немају неизмирене порезе
или обавеза за социјално осигурање, ни
било какве друге неплаћене обавезе
према држави у тренутку подношења
пријаве;
 пошаљу потписану изјаву да нису
аплицирали за исто улагање код
других ЕУ и/или државних фондова;



у случају подношења захтева за
инвестиције кроз ИПАРД, корисник
 мора да измири све доспеле обавезе по
раније одобреним инвестицијама
финансираних од стране МПЗЖС;
 у случају када корисник није власник
имања или земљишта где ће се
инвестиција вршити, мора да поднесе
уговор о лизингу или закупу који
покрива период од најмање 5 година од
дана коначне исплате.



Стандарди ЕУ
Предмет инвестиције мора да испуњава
одговарајуће стандарде ЕУ у погледу
заштите животне средине и добробити
животиња.
 За инвестиције преко 50.000 еура
неопходан је комплетан бизнис план у
складу са формом припремљеном од
стране ИПАРД Агенције;



Национални стандарди
Најкасније до коначне исплате
газдинство мора пословати у складу са
одговарајућим националним
стандардима (правилници и закони)
везаним за заштиту животне средине и
добробит животиња.
Подносилац захтева доставља уз захтев
за коначну исплату потврду из
националне ветеринарске и управе за
заштиту животне средине



За инвестиције испод 50.000 еура
потребна је поједностављена верзија
бизнис плана.





Само инвестиције настале након
потписивања уговора могу да буду
плаћене,
 осим студија изводљивости и других
консултантских трошкова везаних за
припрему пријаве;
 Корисник је обавезан да у периоду од 5
година након коначне исплате користи
инвестицију у сврху за коју је
намењена, без сущтинских измена;





Извор: Презентација МПЗЖС објављена на сите-у МПЗЖС
Текст наводи: Сузана Нешковић







Корисници треба да дакажу своја искуства и знања у
области пољопривреде кроз:
Заврщену средњу школу у области пољопривреде;
Искуство у пољопривреди од најмање три године
(доказује се кроз упис у Регистар Пољопривредних
Газдинстава);
Завршен факултет;
Завршену средњу школу и писану изјаву да ће похађати
најмање 50 часова обуке из области за коју конкурише у
ИПАРД програму.

За ИПАРД фонд могу да конкуришу пољопривредни произвођачи или групе
произвођача, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, и то:
 физичка лица или
 правна лица, са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа
јавне власти.
Корисници треба да:
 докажу да немају неизмирене порезе или обавеза
за социјално осигурање, ни било какве друге
неплаћене обавезе према држави у тренутку
поднощења пријаве;
 пошаљу потписану изјаву да нису аплицирали за
исто улагање код других ЕУ/или државних
фондова;
 у случају подношења захтева за инвестиције кроз
ИПАРД, корисник мора да измири све доспеле обавезе по раније одобреним
инвестицијама финансираних од стране МПЗЖС;
 у случају када корисник није власник имања или земљищта где ће се инвестиција
врщити, мора да поднесе уговор о лизингу или закупу који покрива период од најмање
5 година од дана коначне исплате.
Најкасније до коначне исплате, газдинство мора пословати у складу са одговарајућим
националним стандардима који прописују заштиту животне средин еи добробит животиња.
Подносилац захтева доставља уз захтев за коначну исплату и потврду од надележне
ветеринарске и управе за заштиту животне средине потврду да се на газдинству примењују и
поштују национални стандарди.
Предметна инвестиција мора да испуњава одговарајуће стандарде ЕУ у погледу
заштите животне средине и добробити животиња.
За инвестиције преко 50.000 еура неопходан је комплетан бизнис план по методологији
ИПАРД агенције, а за инвестициј емање од 50.000 еура поједностављена верзија бизнис
плана.
Након аплицирања за добијање средстава ИПАРД фонда и по одобрењу приступа се
инвестицији. Само инвестиције настале након
потписивања уговра између агенције ИПАРД фонда и
пољопривредног произвођача могу бити плаћене, осим
студија изводљивости и других консултантских
трошкова везаних за припрему пријаве.
Корисник је обавезан да у периоду од 5 година
након коначне исплате користи инвестицију у сврху за
коју је намењена без суштинских измена.
Корисници треба да докажу своја искуства и
знања у области пољопривреде кроз: завршену средњу щколу у области пољопривреде;
искуство у пољопривреди од најмање три године (доказује се кроз упис у Регистар

Пољопривредних Газдинстава); заврщен факултет; заврщену средњу щколу и писану изјаву
да ће похађати најмање 50 часова обуке из области за коју конкурище у ИПАРД програму.
У зависности од области за коју се конкурише, постоје и специфични критеријуми које
пољопривредник мора да испуни да би реализовао и остварио своју инвестицију.
Виолета Петровић-Луковић

Поштовани пољопривредни произвођачи
посетите страницу http://www.agroponuda.com/ или нам се
обратите ако желите нешто да огласите да продајете или
купујете.

*Cene su izražene u din/kg, izuzev cene za jaja din/kom
Cene voća
Banana

130.00

Grejpfrut

180.00

Jabuka

50.00

Jabuka (Delišes r.)

59.00

Jabuka (Delišes z.)

60.00

Jabuka (Melrouz)

70.00

Jabuka (Mucu)

65.00

Jabuka (greni smit)

70.00

Kivi (sve sorte)

130.00

Kruška (ostale)

160.00

Lešnik (očišćen)

1600.00

Limun (sve sorte)

250.00

Mandarina (sve)

110.00

Orah (očišćen)
Pomorandža (sve)

1400.00
90.00

Smokva (suva)

500.00

Šljiva (suva)

450.00

Kupina

400.00

Borovnica

600.00

Malina
Jaja i živinsko

250.00
meso

Jaja S

11.00

Jaja A

10.00

Jaja B

9.00

Jaja c
Pileće meso
Cene mlečnih
Kajmak

8.00
270.00
proiz.
700.00

Sir mladi

280.00

Sir punomasni

400.00

Cene povrća
Blitva

30.00

Brokola (sve )

250.00

Celer (sve sorte)

160.00

Cvekla (sve sor.)

50.00

Karfiol (sve sorte)

120.00

Krastavac (sal.)

40.00

Krompir (beli)

35.00

Krompir (crveni)

35.00

Kupus (sve sorte)

30.00

Luk beli (sve)

400.00

Luk crni (sve )

60.00

Paradajz (sve )

50.00

Pasulj (grad.)

190.00

Pasulj (tetovac)

250.00

Pasulj (beli)

190.00

Pasulj (šareni)

190.00

Pasulj (žuti)

200.00

Paškanat (sve )

100.00

Peršun (korenaš)

100.00

Peršun (lišćar)
Pečurke (šamp.)

15.00
180.00

Praziluk (sve)

80.00

Ren (sve sorte)

50.00

Spanać (sve )

70.00

Tikvice (sve)

60.00

Zelen (sve sorte)

50.00

Zelena salata

20.00

Šargarepa (sve )

80.00

