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ВодаДуња добро подноси сушне периоде. У
екстремним случајевима савија листове у трубицу
ради смањењатранспирације. Дуња се веома успешно
гаји и у воћарско – виноградарским крајевима где
налчешће не падне ни више од 600 мм воде годишње.
Ипак она даје знатно боље резултате у условима
наводњавања па оптималну влажност земљишта треба
одржавати током целе године, а посебно у августу и септембру када је прираст плодова
најинтезивнији.
СветлостДуња је хелиофилна (светлољубива)воћка, па јој највише одговарају добро
осветљена места. Уколико су стабла дуње засењена, она слабо рађају,у прегустом склопу
рађају само по периферији круне.плодови у сенци не добијају сортно карактеристичну арому
и знатно су зеленији и маљавији од нормално осунчаних плодова. Светлост као фактор
успешне производње код нас не представља никако ограничење.
ЗемљиштеНајпогоднија земљишта за дуњу су она која су умерено влажна, пропусна и богата
хранљивим материјама. Тешка и влажна земљишта, као и јако сува и песковита и карбонатна
су непогодна за гајење дуње. На јако карбонатном земљишту дуња на дуњи је угрожена
хлорозом. Дебљина ораничног слоја за дуњу.
треба да буде најмање 50 – 60 цм, да би се дуња нормално развијала.
Припрема земљиштаза сађење обухвата крчење дрвенастих биљака и вађење жила и свих
дрвенастих остатака уколико их је било на земљишту ради смањења опасности изазивача
трулежнице жила у новом засаду. Дакле, земљиште треба у августу, најкасније у септембру
изриголовати или бар дубоко изорати
на 40 – 50 цм.Затим се предвиђена
површина непосредно пре садње
испарцелише, размери, обележе се
правци редова и места воћака у њима.
Ђубрење Млада стабла, до пете
године живота, обично се прихрањују
појединачно, са по 0,2- 0,5 кг КАН-а
и са 0,5-1,2 кг НПК ђубрива
формулације 10:12:26 по стаблу у
зависности од старости.
У родним засадима коренов систем дуње се простире по целој површини дуњика,
нормама које зависе од старости и исцрпљености стабала, густине сађења идр.,али оквирно то
су количине од 200- 400 кг. КАН-а и 400 -600 кг. НПК ђубрива.

Биљана Милосављевић
дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство

Производња краставца у пластеницима се обично планира кao пролећна како би
плодови пристигли за бербу у току маја и
почетком јуна, а затим као каснија јесења са
бербом у септембру и октобру. Најбоље је
користити пластенике са двоструком фолијом
јер обезбеђује мање разлике између дневних и
ноћних температура.
Уколико је пластеник формиран и
коришћен за зимску производњу (спанаћ,
салата...) одмах по скидању предусева земљиште
се обрађује. Орање се изводи мањим или већим
трактором или се мање површине обраде ручно.
После орања следи површинска припрема
земљишта или постављање малч фолије са
цревом за систем кап по кап. Подизање
пластеника треба обавити десетак дана пре
планиране садње како би се земљиште и ваздух
под пластеником загрејао.
Под основну обраду уноси се стајњак у
количини од 50-80 t/ha a минерална ђубрива 200-250 kg/ha азота, 180-220 kg/ha фосфора i 180250 kg калијума.Уносе се 2/3 фосфорних и калијумових а под површинску припрему остатак
фосфора и калијума као и 1/3 азотних ђубрива. Остатак минералних ђубривадаје се у виду
прихрањивања класично или фертигацијом концентрације 0,1%.
Обично се за производњу расада користе сорте и хибриди у типу салатара. Расад стар
30-40 дана се производи у разноврсним топлим лејама и пластеницима са грејањем, обавезно
у саксијама. Рок сетве за пролећну производњу је половина фебруара, а за јесењу до средине
јуна.
На земљиште припремљено за садњу поставља се пластична фолија , ако је приликом
обраде скидана да би се земљиште загрејало. Садња расада обавња се у фази 4-5 листа
средином марта, а ако не постоји никакав додатни начин загревања, онда крајем марта и
почетком априла. За јесењу производњу биљке се расађују на стално место крајем јула. Биљке
се саде на растојању између редова 80-90 cm а у реду 40-50 cm. Постоји и шпалирни начин
гајења где се садња обавња по систему трака 70+70+100 x 30-40 cm. После садње биљке треба
залити водом чија је температура око 25º C.
У правцу редова постављају се носећи стубови на растојању 4-5 cm висине 1,5-2 m.
Носећа поцинкована жица постављасе по горњем чеоном делу стубова, а вођење врежа
биљака иде уз канап.
Као веома важна нега је обавезно проветравање и треба одржавати да температура у
пластенику буде око 25º C, а влажност ваздуха од 80 до 90%. Кад прође опасност од касних
пролећних мразева, а спољна температура се устали изнад 22ºC, пластична фолија се може
скинути или максимално отворити. Уз редовну заштиту усева , могу се обавити и један до два
фолијална прихрањивања.
Прихрањивање се обавља у више наврата планираном количином сва три хранљива
елемента класично или фертигацијом концентрацијом 0,1%. Међуредни простор се окопава
све док се не затворе вреже или се поставља нека врста малча. Наводњавање се обавља у
почетку ређе а када почне плодоношење свакодневно.
Током вегетацiје обавља се и орезивање биљака и скраћивање бочних врежа у циљу
балансирања вегетативне масе и генеративног дела.

Када достигну одговарајућу величину сорте,
плодови се беру ручно сваких 3-4 дана. Тржишни
квалитет подразумева масу плода од 200- 250 gr,
дужину од 20-25 cm, сачуван воштани петељак и
дршку плода од 1 cm. Пошто се тешко чувају треба их
одмах продавати. Уколико се лагерују треба их
заштитити целофанском фолијом и оставити у хладну
просторију. У пролећној производњи плодови стижу за
бербу током маја ако су гајени у топлом банку или са
загревањем на други начин а у пластеницима без
загревања око две недеље касније.
У јесењој производњи берба почиње почетком
септембра а принос се креће од 8-10 kg/m².
Љиљана Вуксановић
.

У нашој земљи има много киселих,бескречних ораничних површина као и оних која су
на путу да то постану. Од укупних пољопривредних површина Србије у просеку 60%
обухвата бескречно земљиште на коме биљке слабо успевају.
Међу нашим главним типовима земљишта само и њему слична нормална земљишта
имају особину културних земљишта.
Адсорптивни комплекс код ових земљишта је засићен калцијум јоном и зато се
чернозем
одликује
најбољим
физичким,
хемијским и биолошким особинама. Код
земљишта чији је адсорптивни комплекс засићен
водониковим јонима, реакција је кисела и
водоникови јони деструктивно делују на
земљиште.
Кисела земљишта су мале
неповољних
својстава,
водноваздушно- топлотног режима,
физиолошки активним хранивима
активног профила.

плодности,
неуређеног
сиромашна
и плитког

На таквим површинама усеви скоро
редовно пате од суше, а у годинама са већом
количином воденог талога – од претеране влажности. Остварени приноси гајених усева на
таквим парцелама су далеко од њихових генетских могућности, чак и у условима комплетно
испоштоване агротехнике.
Због тога на киселим земљиштима треба извршити калцификацију, да би се спречили
деструктивни процеси, да би се омогућило нормално гајење културних биљака и постизање
високих приноса.

Калцификација је мелиоративна мера за поправку киселих ораничних
површина.Спроводи се употребом кречног материјала чији је основни задатак да регулише
сувишну киселост чиме се стварају бољи услови за пораст и развиће пољопривредних биљака.
Креч је у ствари врста ђубрива која се уноси у земљиште. За разлику од директних
ђубрива која се користе да би обогатила земљиште у биљним хранивима , креч се користи да
би утицао на побољшање особина земљишта (физичке, хемијске, биолошке ) као и да омогући
лакше коришћење оних хранива која се већ у њему налазе. Дакле, може се рећи да кречни
материјал спада у групу посредних ђубрива.
Креч најочигледније делује на мрвичавост земљишта због особине да је у стању да
повезује ситне земљишне честице-глину, правећи од њих крупније мрвице и честице. Овако
настала структура је најпожељнија за сваки тип земљишта, јер обезбеђује најповољнију
влажност, проветравање и топлоту. При таквим условима биљке се бујније развијају и дају
веће приносе.
У земљиштима која садрже креч боље се чувају разна ђубрива, па микроорганизми
брже и лакше претварају
биљне остатке у хумус. Он
се даље једини са кречом
стварајући
слабо
растворљива
једињења
која се прикупљају у
површинском
слоју
земљишта. Креч у ствари
чува
земљиште
од
губитака
корисних
састојака и због тога се
назива ,,чувар земљишне
плодности,,.
Уношењем
креча у земљиште стварају
се повољни услови за
образовање приступачне
биљне
хране.
После
уношења креча у кисела
земљишта појачава се
прелаз азота из једињења
неприступачних за биљке
у лако растворљива и приступачна.
Калцификацијом се побољшавају и услови исхране биљака фосфором. Тешко
растворљива и за биљке неприступачна фосфорна једињења у присуству креча прелазе у
облике које биљке могу да користе за своју исхрану.
Сузана Нешковић
мастер ратарства

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

У данашње време, врло је битан правилан поступак чувања сточне хране, посебно када
знамо да од начина чувања не зависи само квалитет саме хране, већ на тај начин индиректно
чувамо здравље наших домаћих животиња.Кукуруз одувек спада у главни носач свих
концентрата, тако да је врло битно, поред осталих компоненти, да обратимо пажњу на његово
складиштење, у циљу спречавања кварења и труљења услед присутне повећане влаге
приликом брања.
У нашем Шумадијском делу су углавном
заступљена два начина складиштења кукуруза у
клипу:




Чување у импровизованим хоризонталним
објектима - кошевима, који се такође још
називају чардаци, амбари, котобање
Чување у импровизованим вертикалним
објектима – силосима

Приликом одабира складиштеног простора,
фокусирамо се на изградњу објекта који даје клипу кукуруза ”могућност његовог дисања”.
Уколико се одлучимо за вертикални објекат, који се чешће среће у пракси на мањим
домаћинствима, водимо рачуна о његовој ширини. Пожељно је да буде на такозваној
ветрометини, како би било присутно струјање ваздуха, у циљу бољег сушења кукуруза, и
сведења његове влаге на 14-15%.
Код вертикалних импровизованих објеката
тј силосима, значајно се штеди простор, али је
смањена могућност сушења, па је неопходно да се
на средини објекта изгради централни тунел, како
неби дошло до кварења кукуруза. Обично је
троугластог облика, или у облику квадрата. Мора
се водити рачуна о димензијама тунела и висини
објекта, управо због вентилације. Пожељно је да се
објекат уздигне инзад земље, такође због
циркулације ваздуха, а често се у том доњем делу
направи отвор, испод кога се стави елеватор, па
приликом пражњења, без физичког рада, кукуруз
сам одлази у приколице за транспорт или у
круњач.
Уколико смо испоштовали све мере по
препорукама стручних лица, и препорука неких
домаћина који имају овакве објекте и успешно
складиште свој кукуруз, можемо рачунати на то да
имамо здрав, квалитетан носач, тј најзаступљенију
компоненту концентрата у исхрани свих домаћих
животиња.
Марко Вељковић
дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство

Жалфија (кадуља, пелим) је вишегодишња полужбунаста биљка из породице уснатица.
Одликује се развијеним разгранатим моћним коеновим системом. Корен продире дубоко у
земљу. Oд жалфије се користе само надземни делови. Из вишегодишњег бусена избија велик
број стабљика које достижу висину 50-80cm. Стабљике су четвртасте, слабо разгранате и у
доњем делу одрвенјавају. Лишће је распоређено по стабљици на дужим или краћим дршкама.
Лишће је сиво или сребрнасто, меко обрасло густим ситним длачицама. Цветови су
плавољубичасте боје, сакупљени у цвасти на врховима стабљика и бочних грана. Цела биљка
има карактеристичан ароматичан мирис, а нагорак и опор укус. Цветање почиње у мају и траје
све до краја јула. Цветови жалфије су богати нектаром и престављају изванредну пашу за
пчеле. Семе је округло, 2-3mm, тамно смеђе боје.
Жалфија или кадуља је биљка сувог и топлог поднебља. Највише етерског уља добије
се од жалфије гајене на теренима са много светла и топлоте. Ова биљка током зиме може да
поднесе ниске температуре. Сувишну влагу и хладно време током вегетације не подноси.
Вишак воде у земљишту доводи до труљења корена. Одрасла биљка може да поднесе
дуготрајне суше, али у фази ницања и млађим фазама развоја захтева оптималну влажност
земљишта.
Жалфија нема велике захтеве према земљишту. Успева готово свуда. Може се успешно
гајити и на земљиштима ниске плодности, само ако нису забарена. Најбоље резултате по
приносу и квалитету има на растреситим, пропусним и храњивима богатим земљиштима.
Као вишегодишња култура не гаји се у плодореду. На истом земљишту може да остане
10 и више година. Засад жалфије треба подизати иза оних култура које земљиште остављају
чисто од корова.
Обраду земљишта треба обавити
крајем лета. Дубина орања треба да буде на
40 cm. Aко је земљиште закоровљено треба
пре заснивања обавити још једно плитко
орање или тањирање. Ђубрење при
основној обради има за циљ обезбеђење
храњивих елемената за дужи период. За
основно ђубрење треба користити NPK
минерална ђубрива у количини 500 800kg/ha. Уношење ових хранива обавља се
са предсетвеном припремом земљишта.
Храњиви елементи за исхрану жалфије
уносе се и у току вегетације, и то
периодичним прихрањивањем пре свега
азотним ђубривима. Уношење фосфора и
калијума
у
каснијим
годинама
експлоатације препоручује се на сиромашним земљиштима, а примену треба обавити пред
почетак вегетације, крајем зиме или почетком пролећа.
Жалфија се размножава семеном, и то преко производње расада или директном сетвом
семена на парцелама. Приликом размножавања расадом семе се сеје у хладне леје које су
припремљене на растреситом, лаком, пропустљивом и хранивима богатом земљишту. У
производњи расада семе се сеје у редове на растојању 10-20cm. За 1m2 потребно је 8 - 10
грама семена. После сетве семе се покрива слојем плодне уситњене земље дебљине око 1cm.
Семе треба покрити, јер брже проклија у мраку него на светлу. Сетва у леје се обавља крајем
марта и почетком априла. Ниче за 15-20 дана. Расад у лејама се редовно залива и плеви

читавог лета. Саднице се на стално место расађују у јесен, у октобру или новембру, тј.
почетком јесењих киша.
Жалфија се може размножавати и директном сетвом семена на парцели. Сетва се може
обавити у редове или ручно. Растојање између редова треба да буде 60-70cm, а дубина сетве
не сме бити већа од 2cm, између биљака у реду на 30-40cm Директна сетва на парцелу се
обавља у рано пролеће, у другој половини марта или почетком априла. При директној сетви за
површину од 1ha потребно је 2-3kg.
Нега жалфије се састоји у проређивању и попуњавању празних места, прашењу,
окопавању, прихрањивању, заштити од болести и штеточина и др. Одмах после ницања или
примања садница врши се уништавање покорице и изниклих корова. Када се формирају
редови, а то је фаза развоја трећег и четвртог листа, обавља се прво међуредно култивирање.
Прашење и окопавање се обавља према потреби, а најчешће је то 2-3 пута током вегетације. У
првој години гајења окопавање је чешће. Стари засад се обавезно окопава на крају вегетације,
касно у јесен или рано у прољеће. Норма прихрањивање је око 200 kg/ha NPK ђубрива у
зависности од фазе у којој се биљка налази и њене старости.
Жетва жалфије се врши када листови добију сребрнасту боју – крајем јула. Жетва се не
сме обављати док је биљка мокар од росе или кише. Жетву треба обављати по лепом и
сунчаном времену. Уколико се производи етерско уље, покошену масу треба оставити да
провене, а затим је дестилирати.
Виолета Петровић-Луковић
дипломирани инжењер агрономије

Лукова мува и трипс представљају економски најзначајније штеточине црног лука.
Поред њих у луку се уочавају и следеће штеточине: Луков рилаш, Лукова буба, Луков мољац,
Лукова минирајућа мува...
Када лук достигне фазу развоја 3-5 листа
потребно је обратити пажњу на лукову муву (
Hylenia antique) и трипс (Thrips tabaci).
Лукова мува има 2-3 генерације годишње.
Одрасли инсект се углавном јавља у време ницања
лука. Женке полажу јаја на младо лишће лука и на
грудвице земље. Ларва се убушује у младо лишће
лука и у централни део стабла, наносећи велике
штете. Лишће нападнутих биљака се савија и уврће
а главице труле и пропадају. Код нешто слабијих
биљака ларве се убушују и у главице. Имаго друге
генерације се јавља почетком лета а трећа крајем
августа.
Трипс је једна од економски најзначајнија штеточина лука. Трипси су веома ситни
инсекти светло-жуте боје, дугуљастог тела. Имају велики број генерација током године и
често долази до поклапања различитог стадијума развоја што отежава њихово сузбиjaње.
Хране се сисањем сокова и лук добија сребрнкасту боју на месту исхране.
Сузбијање лукове муве треба урадити пре убушивање ларве, први пут након ницања,
други пут када лук буде у фази развоја 3-4 листа, препаратима са активним материјама:
Диазини, Диметоат, Тиаметоксам...

Сузбијање трипса се врши у моменту када се
визуелним прегледом констатују више од две трипсе по
једној
биљци,
препаратима
са
активним
материјама:Малатион, Абамектин, Алфа-циперметрин...
Поред хемијског третирањ, плодоред има велику
улогу у смањењу бројности штеточина у луку.
Лидија Вуловић
дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља

Janus compressus Fabricius
Крушкина оса срчикарица периодично се јавља у засадима крушке, али је све чешћа
њена појава. Назив је добила због карактеристичне биологије ларве која се храни садржајем
нападнутог младара крушке, али може бити присутна и на јабуци, мушмули, дуњи и аронији.
На младим воћкама и када је напад слаб, штете су лако уочљиве.
Ларве су беличасте до жућкасте боје са црном
главом, величине до 10 мм, савијене у облику
латиничног слова С. Женка полаже јаја изнад убода
које је направила око избоја. Десетак центиметара
испод врха младара има тридесетак малих убода
смештених спирално око истог. Одатле почиње
ходник избушен према доле, пун измета. У ходнику
налазе се ларве које пред зиму избуше отвор при дну
избоја, где прелазе у стадијум лутке и презиме.
Одрасле осе излећу у априлу – мају кроз претходно
направљен отвор. Врхови младара крушака се
повијају, лишће коврџа, врх и лишће младара постаје
црно. Симптоми личе на симптоме болести бактеријске палежи. Имаго штетама на младарима
омета правилно формирање круне и новог родног дрвета због чега младе воћке имају спорији
годишњи прираст, што доводи до смањења приноса. Као последица напада младар се суши и
опада. Управо због тога ова врста нарочито може бити штетна у воћним расадницима.
Сузбијање крушкине осе срчикарице се обавља резањем нападнутих делова заједно с
ларвама, изношењем из воћњака и спаљивањем таквог материјала. У време зимске резидбе
такође треба одстрањивати заражене младаре. Инсектициди се ретко користе јер сузбијањем
других штеточина у пролеће смањује се и напад ове врсте.
Горан Варјачић
дипломирани инжењер агрономије – специјалност заштита биља

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

Око половине априла, односно у почетку цветања јабуке, а то је на око 20 дана пре
почетка цветања багрема, врши се детаљан преглед свих кошница ради предвајања друштава
на производна и помоћна.
Ово је један од најбитнијих прегледа друштава у току године. Од овог прегледа у
великој мери зависи колико ће меда бити у сезони.
Утврђено је да јачина пчелињег друштва има пресудан утицај на продуктивност.
Такође, зна се да друштво са 60000 пчела сакупи 50% више меда него 4 друштва са по 15000
пчела. У друштву са преко 60000 пчела продуктивност почиње да опада. Дакле неки
биолошки оптимум се сматра 60000 пчела по кошници.
Добрим друштвима сматрају се она која при прегледу на око 20 дана пре багремове
паше имају 8 рамова легала. Плодишта тих друштава по правилу имају свих 12 рамова.
Друштва која имају 6 или 7 легала потребно је појачати са једним до 2 рама зрелог легла и
припадајућим пчелама. Тако се долази до 8 легала. Друштва која су се развила биће
производна и на њих се одмах стављају полунаставци са изграђеним саћем. Од тих друштава
се не одузимају ни легла ни пчеле током целе сезоне. Ове се кошнице селе. То су производна
друштва. Међутим, друштва којима су одузети рамови са леглима и пчеле, су помоћна
друштва. Она се не селе, већ остају стационирана и служе за касније стварање нуклеуса и за
формирање вештачких ројева.
Са 8 рамова долази се до тога да има укупно око 43000 залежених ћелија. Већина тог
легла је поклопљена, један део су ларве са отвореним ћелијама, а има и ћелија са јајима. То
значи да ће се извести око 40000 пчела. Око 20000 пчела се затекло у кошници на почетку
цветања јабуке. Тако се добија бројка од 60000 пчела колико је и биолошки најоптималније.

Горан Јоксић
дипломирани инжењер сточарства

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

Задруга је правно лице, која представља посебан облик организовања физичких лица (у
даљем тексту: задругар) која пословањем на задружним принципима остварују своје
економске, социјалне,културне и друге интересе и која управљају и контролишу пословање
задруге.
Задругар је физичко лице које је члан задруге и у целости или делимично послује преко
задруге, односно које преко задруге продаје своје производе односно услуге, набавља
производе или користиуслуге потребне за обављање своје делатности или на други начин
непосредно учествује у обављању делатности ради којих је задруга основана.
Задруга се оснива и послује
на задружним вредностима које се
спроводе у складу са задружним
принципима.
Задружне вредности су:
самопомоћ,
самоодговорност,
демократичност, једнакост,
правичност и солидарност које се
спроводе у складу са задружним
принципима, којима се, као
смерницама конкретизованим у
задружним правилима, чланови
задруге руководе у управљању и
пословању задругом.
Оснивање и рад задруга се
заснива на следећим међународним задружним принципима:
1) добровољно и отворено чланство које подразумева да су задруге добровољне
организације отворене за сва лица, која могу да користе њене услуге и која су спремна
да прихвате одговорност чланства, без обзира на полне, социјалне, расне, политичке и
верске разлике;
2) контрола од стране задругара остварује се кроз задругу као демократску организацију
контролисану од стране својих чланова, који активно учествују у доношењу одлука и
формулисању њене пословне и развојне политике, као и одговорност изабраних
представника задруге свим члановима задруге. Сваки задругар има једнако право гласа
у управљању и контроли пословања задруге (по принципу: један задругар – један глас);
3) економско учешће задругара остварује се тако што чланови доприносе капиталу
својих задруга и демократски га контролишу. Задругарима припада право на
ограничену накнаду, ако је примају, на име капитала насталог оснивачким улогом
чланова. Чланови издвајају вишкове за неке од следећих циљева:
 развој задруге, што се може остварити кроз успостављање задружног фонда чији је
макар један део недељив;
 подела задругарима у сразмери са њиховим трансакцијама које су имали са
задругом и
 подршка другим активностима одобреним од стране чланства;
 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, укључујући и државне органе, или када
прикупља капитал од трећих лица;
 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;
 међузадружна сарадња указује на чињеницу да задруге најделотворније служе
својим члановима, тако што раде заједно кроз локалне, регионалне, националне и
међународне структуре;
 брига за заједницу се манифестује кроз активности задруге у складу са одрживим
развојем својих заједница кроз политику одобрену од стране њихових чланова.
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.

*Cene

su izražene u din/kg, izuzev cene za jaja din/kom

Cene voća
Banana

120.00

Grejpfrut

120.00

Sir mladi

300.00

Sir punomasni

350.00

Cene povrća

Jabuka

60.00

Jabuka (Delišes r.)

90.00

Blitva

Jabuka (Delišes z.)

90.00

Brokola (sve )

150.00

Jabuka (Melrouz)

80.00

Celer (sve sorte)

100.00

Jabuka (Mucu)

80.00

Jabuka (greni
smit)

80.00

Kivi (sve sorte)

120.00

Kruška (ostale)

80.00

Lešnik (očišćen)

1300.00

Limun (sve sorte)

120.00

Mandarina (sve)

120.00

Orah (očišćen)

700.00

Pomorandža (sve)

60.00

Smokva (suva)

500.00

Šljiva (suva)

450.00

Jaja i živinsko meso
Jaja S

11.00

Jaja A

9.00

Jaja B

8.00

Jaja c

7.00

Pileće meso

280.00

Cene mlečnih proizvoda
Kajmak

700.00

20.00

Cvekla (sve sor.)

45.00

Karfiol (sve sorte)

120.00

Krastavac (sal.)

140.00

Krompir (beli)

45.00

Krompir (crveni)

40.00

Kupus (sve sorte)

50.00

Luk beli (sve)

700.00

Luk crni (sve )

40.00

Paradajz (sve )

150.00

Pasulj

280.00

Paškanat (sve )

100.00

Peršun (korenaš)

100.00

Peršun (lišćar)
Pečurke (šamp.)

15.00
140.00

Praziluk (sve)

80.00

Ren (sve sorte)

50.00

Spanać (sve )

70.00

Tikvice (sve)

100.00

Zelen (sve sorte)

50.00

Zelena salata

20.00

Šargarepa (sve )

50.00

