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Упис у виноградарски регистар
Закон о вину из 2008-е године приписана је законска
регулатива Уписа у Виноградарски регистар.
Основни циљ уписа у Виноградарски регистар је да
се тачно утврде површине под виновом лозом (са свим
својим карактеристикама и специфичностима) и произ
водни потенцијал, што представља обавезу у процесу
усклађивања са стандардима ЕУ. Законом о вину је пред
виђена обавеза уписа у Виноградарски регистар свих
правних, односно физичких лица и предузетника који
производе грожђе намењено промету.
Ова обавеза се такође односи и на виноградаре који
имају мање од 10 ари винограда, а своје грожђе ставља
ју у промет.
Упис у регистар врши се на основу захтева који подно
си правно лице, предузетник или физичко лице неког од
најближих канцеларија струјне организације за вођење
виноградарског регистра према седишту произвођача,
односно пребивалишта. Захтев се преноси на обрасцу
VV1- захтев за упис у Виноградарски регистар који про

извођачи могу подићи у Управи за трезор. Сваком произ
вођачу грожђа приликом уписа додељује се регистарси
број и издаје извод из регистра са бројем виноградарске
парцеле и графички приказ тих парцела. Произвођач
грожђа може да има само један регистарски број.
Регистарски број који је једном додељен произвођачу
грожђа не може бити додељен неком другом произвођа
чу грожђа у случају његовог брисања из регистра.
Произвођач се брише из регистра ако поднесе захтев
за брисање на основу одлуке о престанку обављања
делатности.
Промену података о годишњој производњи грожђа
са радних виноградарских парцела у циљу одређивања
производног потенцијала, произвођач грожђа пријављу
је министарству сваке године најкасније до 15.11. теку
ће године.
Дипл. инж. воћарства и виноградарства
Биљана Милосављевић

Субвенционисани кредити за регистрована пољопривредна
газдинства
Правилником о условима и начину остваривања права
2) четири процентна поена и умањује за три про
на кредитну подршку регистрованих пољопривредних
центна поена (обрачуната конформном методом
газдинстава објављен је у „Службеном гласнику РС“, број
на стварни број дана у години) за кредитну подр
48/17 од 19. маја 2017. године.
шку са роком отплате до једне године.
Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољо
привредним газдинствима омогућава олакшани приступ
Право на кредитну подршку под условима утврђеним
коришћењу кредита, и то за:
овим правилником остварују:
1) развој сточарства који обухвата набавку живо
1) физичко лице – носилац комерцијалног породич
тиња и премију осигурања животиња прописану
ног пољопривредног газдинства;
овим правилником;
2) предуз етник;
2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, по
3) правно лице, и то:
(1) земљорадничка задруга са најмање пет чла
вртарства и цвећарства;
3) инвестицион а улагања у пољопривредну механи
нова задруге који су уписани у Регистар као
носиоци или чланови пет различитих реги
зацију и опрему;
строваних пољопривредних газдинстава,
4) набавку хране за животиње;
(2) ако је разврстано у микро или мало правно ли
5) инвестициона улагања у одређене врсте механи
зације и опреме која се користи у биљној пољо
це у складу са законом којим се уређује рачу
привредној производњи;
новодство.
Каматна стопа која је субвенционисана и једнака ре
Право произвођача на коришћење кредитне подршке
ферентној каматној стопи Народне банке Србије уве се остварује ако:
ћава за:
1) је уписано у Регистар и налази се у активном ста
1) три процентна поена и умањује за три процент
тусу;
на поена (обрачуната конформном методом на
2) испуњава посебне услове у складу са овим пра
стварни број дана у години) за кредитну подршку
вилником.
са роком отплате од једне до три године;
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Кредит се исплаћује у динарима а рок отплате кредита
је највише три године изузев за механизацију и опрему
за биљну производњу (од три до пет година).
Право на кредитну подршку за развој сточарства
остварује се ако се одобрени износ кредита користи за
набавку:
1) квалитетних приплодних јуница;
2) квалитетних приплодних крава старости до пет
година;
3) телади и јунади за тов телесне масе до 300 kg;
4) квалитетних приплодних грла у овчарству и ко
зарству;
5) јагњади за тов телесне масе до 20 kg;
6) јаради за тов телесне масе до 15 kg;
7) квалитетних приплодних грла у свињарству;
8) прасади за тов телесне масе до 25 kg;
9) квалитетних родитељских јата живине (кокошке,
ћурке, гуске, патке, бисерке);
10) једнодневних пилића за тов;
11) ројева пчела стандардно формираних на пет ра
мова и пчелиње матице са или без кошница;
Право на кредитну подршку за развој ратарства, во
ћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства
остварује се ако се одобрени износ кредита користи за
набавку:
1) семена и садног материјала за ратарство, во
ћарство, виноградарство, повртарство и цвећар
ство;
2) свих врста ђубрива;
3) свих врста средстава за заштиту биља.

1) механизације и опреме за производњу житарица,
индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског
биља, и то за:
(1) тракторе и тракторске кабине,
(2) механизацију за основну и предсетвену обра
ду земљишта,
(3) механизацију за сетву ратарских култура,
(4) механизацију за заштиту ратарских култура од
болести, штеточина и корова,
(5) опрему за чување, прераду, односно паковање
уљаних култура, гајеног лековитог, зачинског и
ароматичног биља, гајених врста гљива,
(6) опрему за чување, прераду, односно паковање
шумских плодова и лековитог биља сакупље
ног из природе,
(7) тракторске приколице,
(8) комбајне и адаптере за комбајне,
(9) бераче за кукуруз;
2) механизације и опреме за производњу воћа, по
врћа, украсног биља, односно цвећа, и то:
(1) специјализованих трактора за воћарску и ви
ноградарску производњу,
(2) механизације за сетву и садњу повртарског
биља и цвећа,
(3) механизације и опреме за заштиту воћа, по
врћа и цвећа од болести, штеточина, корова,
града и хладноће,
(4) опреме и материјала за гајење воћа, поврћа
и цвећа у заштићеном простору покривеног
пластичним материјалима,
(5) механизације за бербу воћа, поврћа и облико
ваног украсног биља,
(6) опреме за прање, калибрирање, класирање,
полирање и паковање воћа, поврћа и цвећа,
као и бокс палета за складиштење воћа и по
врћа у хладњачама и расхладних уређаја за
хладњаче,
(7) механизације за уклањање остатака након ре
зидбе воћа,

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства и предузетник може да
оствари право на кредитну подршку под условом да је
укупан износ кредита до 6.000.000 динара. Кредити са
роком отплате до три год. враћају се у месечним, тро
месечним шестомесечним и годишњим ануит етима а
за кредите од три до пет година враћају се у шестоме
Право на кредитну подршку за инвестицион
 а улага сечним ануитетима.
ња у пољопривредну механизацију и опрему остварује
се ако се одобрени износ кредита користи за набавку
Драгана Јелић, мастер менаџер
нове:
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Il d frans-раса оваца
Настала у Француској ова се раса брзо проширила нај
пре у Немачкој, а затим и у осталим земљама, а њен увоз
је имао битан значај и на овчарство наше земље.
Ова раса је настала у Француској методом укрштања.
Одабране су теже овце мерино рамбује расе, које су по
служиле као материнска основа. Парење је вршено са
овновима енглеске раностасне расе дишлеј. Циљ је био
да се створи нова раностасна раса побољшаних товних
способности, веће производње меса, а да се побољша
и квалитет вуне. Зато су коришћени висококвалитетни
овнови расе мерино рамбује мушамп као коректори.
Il d frans се одликује великим ширинама леђа и задњих
делова којe сачињавају сапи и бутови. Њихова мускула

тура је јако наглашена. Бутови су заоб
 љени, а мишићна
маса се спушта до скочних зглобова. Труп је практично
паралелопипедан. Ноге су средње висине, врат кратак и
мускулозан, чело широко, оба пола су без рогова.
Маса тела овнова је око 120 кг, а оваца око 70–80 кг.
Вуна је беле боје, уједначена, а руно затворено. Ду
жина влакна је 8 цм. Тежина вуне по овну је око 7–8 кг,
а овце 4–5 кг. Квалитет вуне је веома добар, а дебљина
23–27 микрометара.
Плодност је врло изражена, а фертилни еструс се јавља
током целе године. Тако је могућа оплодња и јагњење у
било ком делу године. Плодност је одлична, ближњења
су честа (150 јагњади), а у добро селекционисаним за
патима (170–180 јагњади на 100 оваца).
Овце луче дневно 1,5 кг млека у првих месец дана. То
је раностасна раса дневног прираста 300 грама дневно
у прва 3 месеца.
Недалеко од Париза налази се тестна станица за пра
ћење и побољшање карактеристика ове расе уз вођење
књиге родослова-флок бук. Код нас је ова раса оставила
дубок траг на савремено овчарство, а први увоз је био
1956. године. Наравно да је основни циљ био побољша
ње товности и меснатости наших раса, нарочито пра
менке.
Дипл. инж. сточарства Горан Јоксић

Планирање резидбе према жељеном приносу грожђа
Резидба је обавезна ампело техничка мера којом се
Да би смо добро испланирали резидбу родног виногра
постиже равнотежа између вегетативног и генеративног да неопх одно нам је да осим планираног приноса распо
потенцијала винове лозе.
лажемо са још неким подацима. Пре свега морамо добро
познавати родни виноград тј. Његово опште стање: ве
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гетативна снага чокота, услове средине, примењиване
агротехнчке мере, приноси и квалитет грожђа у прет
ходним годинама, број празних места и тд. Осим општих
података о винограду потребно нам је да знамо: који је
узгојни облик, растојање садње, број чокота по хектару,
просечну тежину грозда, коеф
 ицијент родности (просе
чан број гроздова по родном ластару), као и проценат
окаца која неће кренути. Јако је битно о којој сорти је реч,
јер од сорте грожђа нам зависи тип резидбе. Од сорте
грожђа нам зависи да ли ћемо применити кратку, ме
шовиту или дугу резидбу а од планираног приноса нам
зависи оптерећење чокота родним окцима. Планирани
принос морамо одредити тако да добијемо максимум уз
очување кондиције чокота и квалитета грожђа.
Постоји већи број начина израчунавања потребног
броја окаца по једном чокоту за планирани принос, овде
ћемо приказати најраширенији.
О=

П
ГхТ

+н

ру. Тако да је планирани принос 1,4кг. Грожђа по једно м
чокоту. Просечна тежина грозда се креће од 60 до 130
грама, у примеру ћемо узети да је то 90 грама, коефи
цијент родности је 1,55 а претпостављамо да 5 % окаца
неће кренути. За наведену сорту се примењује мешо
вита или дуга резидба. Проређеност засада је врло мал
и износи око 1 %.
О=

1400
+5%
1,55 Х 90

О = 10,54
Добили смо резултат од 10,54 што значи да сваки
чокот оптерећујемо са 11 окаца (узимамо у обзир и 1 %
празних места у засаду). Предвиђена резидба за наведе
ну сорту је мешовита или дуга, па закључујемо да је гијов
једногуби начин резидбе (један лук од 9 окаца и један
кондир од два окца) оптимални за наведени засад.

О- планирани број окаца по чокоту
П – принос грожђа у грамима
Г – коефицијент родности
Т – просечна тежина грозда у грамима
Н – проценат окаца која неће кренути
На основу следећег примера може се видети како се
израчунава број окаца по чокоту. У примеру је винска
сорта рајнски ризлинг из засада старости 10 година до
брог кондиционог стања где се примењују све агротех
ничке мере у оптималном нивоу. Грожђе из винограда
се користи за производњу врхунских вина, тако да се
планира принос од 7000 кг по хектару. Размак садње у
засаду је 2,5 Х 0,8 м што нам даје 5000 чокота по хекта

Активне методе у борби против мраза
Активе методе примењују се само у случају појаве мра
за, а усмерене су на спречавање штетног утицаја мраза.
За спровођење ових метода потребно је знати да ли
ће у наступајућој ноћи доћи до појаве мраза и колика
се минимална температура очекује, да би се знало коју
методу применити и колико дуго. Улога активних метода
заштите од мразева јесте да се спречи губитак топлоте
или да се топлота доведе биљци како би се температура
биљке одржала изнад тачке мржњења.
Ове методе се заснивају на три принципа:
1) конзервирање топлоте,
2) додавање топлоте,
3) мешање ваздуха.

налазе делови биљака посебно осетљиви на мраз. У ову
групу спадају методе:
• покривање биљака,
• замагљивање,
• задимљивање,
• прскање.

Покривање биљака спада у најједноставније мето
де заштите, могу се користити различити материјали,
оквирно сврстани у три групе:
• отпадни материјал, као што су: слама, ђубре, лишће,
грање, тресет, и др.
• индустријски производи: тканине, стари чаршави,
Конзервирањем топлоте настоји се задржавање то
вреће од саргије, таласасти картон, шушке од дрвета,
плоте у току ноћи у приземном делу ваздуха у коме се
дебљи слој новина
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• хемијски производи: порозна пена, стаклена вуна, тако да тињају и дају дим све до зоре. Интересантно је
пластичне фолије, вештачки снег.
да чак и високи танки облаци могу успорити пад темпе
ратуре. Уколико се примени благовремено, димљење по
Замагљивање, вештачка магла смањује губитак то већава температуру за 0,5 °C до 1,5 °C, што је у извесним
плоте израчивањем, чиме штити воћњак од дејства случајевима довољно за остварење заштите цветова
мраза. За стварање вештачке магле могу се користити воћака од мраза. Значи могуће је овом методом сузбити
средства у чврстом или течном стању као што је: амо слабе мразеве до -4 °C. При јачем мразу ова метода није
нијум-хлорид, тетрахлорид, фосфор-пентоксид и слич довољна за заштиту од мраза.
но. Приликом распрскавања ова средства се спајају са
Прскање, или орошавање је најмлађа метода бор
воденом паром у ваздуху. Ова средства се распрскавају бе против мраза настала као плод сарадње и размене
у ваздуху разним апаратима или уз помоћ пољопри искустава више научних дисциплина. Уређаји за навод
вредне авијације. Овако створена магла може, по мирном њавање могу да се користе и за посебне намене, одно
времену, дуго да се одржи изнад брањеног подручја. сно поред наводњавања и за заштиту од пролећних
Ова метода се примењује на морфолошки уједначеном мразева. Овом методом се не повећава температура
подручју, на пример у целој долини где је појава мраза ваздуха већ се биљка штити од мраза на тај начин што
се конзервира температура саме биљке и не дозвољава
умерена.
Задимљавање је најстарија и најјефтинија зашти да падне испод тачке мржњења. Наиме, ледена скрами
та од мраза. Облак дима штити и спречава емитовање ца прекрива површину цвета или тек формираног пло
топлоте чиме ублажава хлађење приземних слојева ва дића, док је ткиво ових органа заштићено повишеном
здуха. Паљењем различитих унапред припремљених температуром која се ствара у том процесу, сама метода
материјала, који стварају густ дим а не сагоревају брзо, се заснива на чињеници да се у поступку замрзавања
на пример: старих аутомобилских гума, дрвета, стајског воде ослобађа топлота. Утврђено је да се при замрзава
ђубрива, пиљевине, влажне сламе и лишћа уз додатак њу 1 g воде ослобађа се 334,88 Ј или 80 калорија. Ако је
катрана, прави се димна завеса која штити земљиште неки део биљке покривен танким слојем воде, топлота
и воћке од великих губитка топлоте. Густ дим спречава која се ослобађа преласком воде у лед довољна је да
одавање топлоте израчивањем и сама огњишта ода спречи пад температуре тог биљног дела испод 0 °C.
ју одређену количину топлоте. Да би ова метода била Такође, ледена скрама која се формира представља изо
ефикасна потребно је поставити око педесетак огњи латор који штити биљку од температура које су испод
шта по хектару. У случају да постоји опасност од мраза, нуле док траје мраз. Све док се слој воде континуирано
најбоље је палити огњишта око поноћи, како би воћке одржава, температура штићених биљних делова неће
биле заштићене до најјачих јутарњих мразева а завесу пасти испод 0 °C. Како ослобођена топлота зависи од
би требало одржавати све до изласка Сунца. У воћњаку количине воде која прелази у лед, у случају јачег мраза
треба поставити одговарајући број гомилица материјала потребан је већи интензитет орошавања. Повишење
које дају густ дим. Када метеоролози најаве да ће бити температуре је сразмерно количини воде употребље
мразева, око поноћи припремљене гомилице потпалити не за прскање. Са повећањем ветра мора се повећати
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и количина воде. Орошавање односно прскање треба
обављати споро у виду фине измаглице, како би тра
јало што дуже, уз минималну потрошњу воде. Веома
важно је одредити почетак и крај орошавања. Прскање
треба почети када температура око цветова падне на 0
°C. Раније прскање је некорисно јер се неће формирати
лед, а топлота се ослобађа само при формирању леда.
Међутим, са прскањем се не сме ни закаснити. Мора се
прскати све време деловања мраза и што је веома ва
жно, без прекида. Овим начином могуће је обезбедити
заштиту чак и на мразу интензитета -10 °C, али при ми
нималном орошавању од 2,0 mm/h за воћке и 2,0 до 2,5
mm/h за винову лозу, што другим методама није могуће.
Овом методом се минимизира површина, односно ште
ди вода, јер се заштитом обухватају само биљке чиме се
смањују трошкови. За успешну примену ове методе од
битног значаја су распрскивачи. Најбољи су они који дају
најситније капљице. Бризгаљка распрскивача треба да
има пречник отвора од 3,8 до 4,2 mm. Распрскивач тре
ба да ротира равномерно, са таквом брзином да окрене
цео круг за 60 s, при чему мора да равномерно испушта
воду. Уколико би се распрскивач спорије окретао могло
би да дође до замрзавање воде. Глава распрскивача
треба да је тако изведена да се спречи стварање леда
око обртне тачке, јер ће лед блокирати обртање. Према
условима који владају у конкретном воћњаку или вино
граду као што су брзина ветра, температура и влажност,
усклађују се тип и карактеристике распрскивача. Радни
притисак на распрскивачу је 4 bara. Орошавањем воћака
врло успешно се спроводи заштита од мразева, али са
мо у засадима са ниском круном у којима је инсталиран
систем за наводњавање. Развојем ове методе утврђено
је да је повољније да се распрскивачи користе у просто
ру испод крошње дрвета јер се тиме елиминишу штете
у случају да дува хладан ветар. Уколико су орошивачи
изнад крошње долази до развејавања капљица воде и
њиховог наглог мржњења на биљци што може довести
до повећања штете.
Заштита воћњака при појави адвективног мраза је ве
ома тешка и једина делотворна метода која се показала
успешном у пракси јесте орошавање. Дужим прскањем
и потрошњом већих количина воде може се постићи
заштита и при знатно нижој температури, чак и при мра
зу од –10°C, што се не може постићи другим методама.
Уколико је дуго дејство мраза, може доћи до формирања
знатне количине леда који може проузроковати ломље
ње грана код биљака. За ефикасну заштиту неопходно
је да се тачно и благовремено предвиди појава мраза.
Зато воћари треба да сарађују с метеор олошким слу
жбама.
Додавање топлоте односно загревање у призем
ном слоју ваздуха, један је од сигурнијих начина заштите
биљака.
Грејачи – пећи, овом методом, у зависности од броја
пећи и врсте горива може се повећати температура и
до 5 °C. Познато је да када су ведре и тихе ноћи долази
до температурне инверзије. Уколико се врши додавање
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топлоте, топао ваздух се уздиже навише, а на његово
место долази хладнији. Поред овог ефекта, од зрачења
пећи при горењу, загрева се и околни ваздух, чиме се
такође смањује ризик од мраза. Искуство показује да
се бољи ефекат постиже са већим бројем мањих пећи
правилно распоређених по терену него са мањим бро
јем великих пећи. Суштина методе је да се створи топли
ваздух који се брзо пење кроз инверзион и слој чинећи
„ефекат димњака“. Пошто је пробио горњу границу инве
зионог слоја, топли ваздух притиска ваздух из инверзи
оног слоја чиме производи струјање, односно повећање
температуре у нижем слоју. Облик терена нема већег
значаја па се овај начин заштите може користити и на
равничарском и на брдовитом терену. Рељеф терена
има утицаја на број и распоред пећи. На равничарском
терену потребан је мањи број пећи које су постављене
на једнакој удаљености између воћака, док на брдови
том терену већи ефекат се постиже уколико је распоред
пећи гушћи на оним местима са којих пристиже хладан
ваздух. Постоји велики број разних типова пећи који ко
ристе разна врста горива као што су: разне врсте уља,
сирова нафта, угаљ, струготине од дрвета или брикети
рани угаљ. Битно је да нису скупи и да дају доста топлоте
и равномерно сагоревају.
Фрост бустери је мобилни уређаји који производе
топли ваздух који се директно убацује у воћњак. Пред
стављ горионик који је прикопчан са трактором преко
карданске осовине. Ове машине удувавањем топлог ва
здуха мешају одређену количину ваздуха и депонују је
по земљишту. Топао ваздух који излази из фростбусте
ра има температуру 80–100 °C на излазу из турбине. На
размаку од 1m од машине температура је 20 °C, па нема
опасности да се биљке оштете. Топао ваздух се након
излаза пење на око 10 метара висине и ствара неку вр
сту ваздушних врата чиме се спречава продор хладног
ваздуха. Да би заштита воћњака била успешна потреб
но је да машина почне да ради када је температура ва
здуха +0,5 °C. При раду топао ваздух се осећа на дужини
од 50–70 m са обе стране машине, што значи да размак
између пролаза машине не би смео да буде већи од 140
m. Такође је важно да се машина врати на почетно место
најдуже за сваких 10 min. Да би ефекат рада био добар
максимална брзина вожње је 8 km/h. Овим начином мо
гуће је ефикасно заштитити воћњак до температуре од
-7 °C. Оваквим начином постиже се следеће:
• повећава се температура ваздуха у воћњаку
• при сваком пролазу машине топли ваздух покреће
цветове биљака. Цветови у кретању теже се смрза
вају од оних који мирују
• дејством машине ствара се флуктуац ија температу
ре која је и заштита биљака
• при раду фростбустера опада влажност ваздуха,
што значи да има мање иња на биљкама па самим
тим и леда. Фростбустери се могу користити на свим
површинама, једноставни су за руковање и имају
ниске трошкове одржавања. Посебно су ефикасни
у пределима где нема воде.
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Мешање ваздуха, има за циљ разбијање темпера
турне инверзије која прати појаву радијационих мра
зева. Ветар смањује могућност појаве мраза, јер услед
мешања топлијих и хладнијих слојева ваздуха долази
до општег повишења температуре у приземном слоју
ваздуха. Тај принцип искоришћен је за спречавање по
јаве мраза, вештачким мешањем ваздуха помоћу специ
јалних уређаја (винд-машина) или хеликоптера.
Винд машине, (за сада се користе само у САД) уређаји
(винд-машине) се састоје из постоља, висине 9 - 12 m, на
коме се налази пропелер са 1–3 крила раличите дужине
(2,5 до 10 m). Пропелери се покрећу помоћу електро,
бензин или дизел горива. Број обртаја износи 900–1200
о/min, чиме се ствара врло јак ветар. Међутим, метод ме
шања ваздуха помоћу винд – машина је ефикасан само
при јаким инверзијама, када је у инверзионом слоју вели

ка разлика у температури између ниже лежећих и виших
слојева. При адвективним мразевима и слабим инверзи
јама овај начин заштите није ефикасан. У оваквим случа
јевима он треба да се комбинује са загревањем.
Хеликоптери, огледи са хеликоптерима (један хели
коптер за 40 ha) у Калифорнији показали су да лаган,
низак лет (2–3 метра изнад воћака) може да повиси
температуру за 2 - 5 °C. Температура се повисила само
20–30 минута после прелета, тако да је ради одржавања
одређене температуре било потребно више прелета
ња (сваких 20–30 минута). Хеликоптери својом елисом
утискују топао ваздух из инверзионог слоја у хладнији
ваздух у приземном слоју.
Лидија Вуловић
Дип. инг. заштите биља

Примена пасивних метода у борби против мраза
У групу пасивних метода спадају превентивне мере
које се предузимају пре наступања мраза, па се из тог
разлога називају и индиректне методе. Применом ових
метода спречава се или смањује штета на воћњацима.
Избор локације, сорте и начин калемљења ово је
прва мера која се предузима још пре подизања воћњака.
Наравно уколико је могућа, воћњак не треба подизати на
местима на којима се хладан ваздух скупља (котлине, до
лине), а такође и тамо где се хладан ваздух споро креће и
задржава. Хладан ваздух који се формира током ведрих
ноћи, као тежи и гушћи од топлог, спушта се низ брдо у
долину истискујући топлији и лакши навише, при чему
се стварају „језера хладног ваздуха“ у којима су најниже
температуре на дну удубљења. Стога треба избегавати
за садњу долинска дна, котлине, уске басене или депре
сије, а фаворизовати падине брда и пределе у близини
већих водених површина. Како је појава мраза у рано
пролеће један од највећих проблема, а с друге стране и
осетљивост биљке зависи од стања развића, добро је
засад поставити на северним падинама како би се из
бегло рано цветање. Уколико није могуће избећи садњу
у плитким конкавним облицима терена, предност треба
дати садњи високостаблашица уместо нискостаблашица,
како би се делови биљке осетљиви на мраз удаљили од
хладне подлоге. У ове мере спада и садња касноцветних
сората воћака. Штавише, врши се третирање одређеним
хемијским препаратима како би се одложило развиће
цветова док не прође опасност од мраза.
Постављање баријера, да би се спречио директни
продор хладног ваздуха у котлинама могу се постави
ти природне или вештачке баријере које нагомилавају
хладан ваздух па је опасност од мраза већа испред, а
смањена иза препреке. То могу бити редови дрвећа, гра
ђевине, ограде и слично. Када хладан ваздух достигне
висину препреке прелива се преко ње и креће се даље.

Утицај препреке на кретање ваздушне масе усло
вљава повећње садржаја влаге у земљишту. Уколико
је влажност земљишта већа, повећава се и топлотни
капацитет и топлотна проводљивост. Опасност од мра
за је мања на влажном него на сувом земљишту. У току
дана влажно земљиште акумулира више топлоте него
суво, па се у току ноћи површински слој спорије хлади
услед провођења топлоте из дубљих слојева. Уколико је
најављена појава мраза, добро је неколико дана раније
натопити водом слој земљишта до дубине 25 cm. Не
препоручује се обрађивање (растресање) земљишта у
време појаве мраза, јер се изнад таквог земљишта ства
ра више хладног ваздуха него изнад необрађеног. Кроз
растресито земљиште спорије се преноси топлота из
дубљих слојева па се током ноћи такво земљиште брже
охлади. Због тога се у то време не сме одстрањивати ни
коров у воћњацима и виноградима а обраду земљишта
вршити тек када опасност од мраза прође.
Покривеност земљишта зељастим биљкама, земљи
ште које је покривено спорије се загрева у току дана, а
током ноћи брже хлади (услед транспирације биљака) па
је појава мраза на таквом земљишту већа него на голом
земљишту. На терену где се очекује појава пролећних
мразева препоручује се да се оно одржава или голо или
са ниским травнатим покривачем.
Кречење стабала Једна од пасивних мера у спреча
вању неповољног деловања мраза, а која се показала и
ефикасном, је кречење стабала и јачих скелетних грана
у јесен када отпадне лишће. Познато је да се предмети
беле боје слабије загревају због одбијања сунчевих зра
ка па не долази до брзог загревања биљке, што има за
последицу да се у пролеће успорава кретање вегетације
чиме се смањује и могућност страдања воћке од касних
пролећних мразева. Ова мера највише ефеката даје код
коштичавог воћа (пре свега кајсије, брескве, шљиве и
вишње). Кречна чорба се припрема на следећи начин: 5
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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kg негашеног креча, 500 g кухињске соли и 250 g сум
пора. Прво се угаси креч, а потом додају со и сумпор. Пре
примене маса се разреди водом до потребне густине.
На овај начин припремљено кречно млеко има добру ле
пљивост, која се повећава ако одстоји два-три дана.
Хемијска заштита биљака од дејства мраза, укључује
три различита концепта:
1) прскање за одлагање цветања до неког стадију
ма развоја,
2) прскање крошње током мраза ради спречавања
оштећења и
3) прскања корена током мраза ради спречавања
оштећења.

могућност смрзавања. Може се сипати као водени
раствор око биљке 40- 30 дана пре очекиваног првог
мраза или напрскати лишће 48- 24 сата пре наила
ска јачег мраза.
• Минерални додаци за развој корена појачаће отпор
ност биљке на хладноћу. Примењују се касно у је
сен. Постоје разне врсте препарата којима се врши
третирање воћњака, реч је о производима, којима
је циљ да саме биљке производе антифриз протеи
не и антифриз амино киселине које омогућавају да
биљка лакше поднесе хладне и вруће температурне
шокове.

У савременом воћарству, при оплемењивању сорти
воћака, поред других карактеристика којима се побољ
Од хемијске заштите у употреби су следећи типови:
• Антитранспиранти који се користе за прскање ли шавају воћке (квалитет плода, родност и трајна отпор
шћа, чиме се ствара слој који смaњује транспирацију ност према болестима), обавезан је и захтев да се нове
и тиме повећава температуру биљке. Прска се 24 сорте одликују добром отпорношћу према пролећним
сата пре појаве мраза.
мразевима. Поред тога, циљ је и стварање сорти које ка
• Хемикалије које производе топлоту. Ови препарати сније цветају, које ће избећи позне пролећне мразеве.
напрскани на лишће и стабло произвешће нешто
топлоте, јер ова супстанца ослобађа топлоту у кон
Лидија Вуловић
такту са водом.
дип. инж. заштите биља
• Хемикалије отпорне на мраз, које замењују и до 50
% воде у ћелијама биљака и на тај начин смањују

Израда једноставног бизнис плана
Приликом аплицирања за бесповратна средства кроз
ИПАРД програм пољопривредни произвођач мора уз
захтев за одобрење подстицаја и пратећу документаци
ју да достави и пословни план којим потврђује економ
ску исплативост инвестиције коју планира да реализује.
Пословни план се доставља у писаној и електронској
верзији. За инвестиције које не прелазе 50.000 евра,
потребно је израдити једноставан пословни план уса
глашене форме са ИПАРД агенцијом.
У уводном делу плана се наводе основне информа
ције о подносиоцу захтева и предмету инвестициј, а
затим прецизно дефинисање постојеће структуре и
обима производње на газдинству, где се наводе пода
ци за претходну и текућу годину и за планиране године
спровођења пројекта. Наводе се сви они производи који
се већ производе на газдинству и који ће бити произ
ведени у будућности. Производњу прате и трошкови
материјалних инпута који се такође евидентирају за све
године спровођења пројекта. У случају да се врши за
пошљавање мора се пројектовати потенцијални броја
новозапослених радника за које се наводи просечан број
месеци рада, као и бруто зарада.
Евидентирање основних средстава на газдинству под
разумева навођење прецизних података о власништву
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и структури земљишта, површинама и вредности обје
ката, броју и категоријама животиња на газдинству.
У пројекцији плана продаје за све године реализације
пројекта наводе се потенцијалне количине и цене произ
вода. На основу пројектованог плана продаје произила
зи структура прихода од продаје производа, подстицаја
и ИПАРД подршке по годинама реализације пројекта.
За већ постојећу и нову механизацију, опрему и објек
те врши се годишњи обрачун амортизације. Опрема и
механизација имају амортизацију од 10% на годишњем
нивоу, а објекти од 2,5%. Пословним планом се предвиђа
структура и динамика улагања са укупним трошковима у
основна и обртна средства, уз наводе о датуму завршет
ка инвестиције, датуму подношења захтева за исплату,
износу и датуму добијања ИПАРД подршке.
Ако се инвестиција реализује из кредита неопходно
је направити обрачун кредитиних обавеза где за сва
ку годину приказује ануитет, камату, износ отплатног
дела и остатка дуга. На основу пројектованих прихода
и расхода, уз урачунате подстицаје, ИПАРД подршку и
задате пореске стопе представљамо биланс успеха и
означавамо репрезентативну годину. За сваку годину
реализације инвестиције на основу прилива и одлива
средстава израђује се новчани ток.
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На основу добијених резултата израчунава се оцена
Уз пословни план доставља се као прва страна рези
инвестиције, где се на основу добијених података даје ме о пројекту, где се на једној страни наводе подаци о:
коначна оцена о оправданости инвестицје. Оцена испла подносиоц у захтева, називу пројекта, месту инвестиције,
начину финансирања, исплативости пројекта, времену
тивости пројекта треба да буде већа од 1.
трајања пројекта и др.
Резиме бизнис плана
Ред. број
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

  Опис
Бизнис план
Назив
Инвеститор
Локација
Предрачунска вредност инвестиционих улагања
Укупна улагања
Улагања у соновна средства
Улагања у обртна средства
Извори финансирања
Укупни извори
Сопствени извори
Туђи извори
Предмет кредитирања
Намена за коју се кредит користи
Почетак инвестирања
Завршетак инвестирања
Економски век пројекта
Тржиште продаје
Очекивани ефекти пројекта
Економичност
Акумулативност
Рентабилност
Брзина повраћаја инвестиција
Укупна ангажованост радне снаге

мр Виолета Петровић-Луковић

Гајење покровних усева
Сврха гајења ових усева јесте прекривеност земљи
шта вегетацијом што је дуже могуће у току године, јер је
то најбољи и најсигурнији начин заштите земљишта од
ерозије, закоровљености и других видова деградације.
Овим се постиже и известан степен сигурности у случају
подбацивања неког од главних усева.
Озими покровни усеви обично остају на земљишту то
ком зиме, утичу на очување и побољшање најважнијих
физичких особина земљишта, хранидбеног и водног ре
жима, смањене закоровљености, очување и побољша
вање садржаја органске материје у земљишту а посебно
су изражене разлике у погледу приноса главног усева
гајеног на земљишту које је остало голо (без вегетације)
током јесени и зиме. Гајење покровних усева и њихово
кошење, најчешће у време цветања и остављање на по
вршини или заоравање у земљиште, као и прекривање
земљишта у јесен органском или неорганском материјом

представљају варијанте мртвог малча. А малчирање зе
мљишта у главним усевима помоћу живих подусева јесу
варијанте коришћења живог малча. Предности гајења
покровних усева:
• поправка и одржавање плодности земљишта
• побољшање и одржавање особина земљишта
• смањења ерозије водом и ветром
• контрола корова, болести и штеточина
• остале предности – повећање производње сточне
хране, повећање диверзитета, заштита животне
средине, економске предности.)
Покровни усеви апсорбују биљну храну и преводе је у
органске облике посебно азотног карактера која би би
ла однета из ораничног слоја – испрана у дубље слојеве.
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Регулишу температуру и услове влаге, коренове длачице
прожимају честице земљишта чинеће га финијим.
Детелине и грахорице пружају корен дубоко у земљи
ште и поред бројних разлога- азотофиксација, висока
продуктивност надземне биомасе- цењени су као по
кровни усеви. Од нелегуминозних биљака користе се
раж, пшеница, јечам, овас, хељда, сточни кељ и др. Раз
личите мешавине легуминоза и трава се такође често
користе с циљем да покровни усев потраје током дужег
периода
Покровне усеве треба гајити у периоду између два
усева када земљиште није покривено вегетацијом то
ком лета, јесени, зиме и раног пролећа. За кукуруз који је
јари усев и велики потрошач азота, легуминозе су добар
избор јер добро расту у јесен, штите земљиште током

зиме, почињу рано и брзо да расту у пролеће акумули
рајући велику количину органске материје која садржи
азот до сетве.
Одавно је познато усејавање црвене детелине као
подусева односно живог малча у усев озиме пшенице.
Црвена детелина се сеје у рано пролеће пошто је пше
ница изашла из зиме, а када се озима пшеница пожање,
црвена детелина расте четири до шест недеља и оста
вља значајне количине азота у земљишту..
Ако се покровни усеви гаје после жетве жита као по
стрни могу да сачувају влагу у земљишту, утичу на сма
њење ерозије, поправе структуру и могу да оставе зна
чајне количине азота за наредне усеве.
Љиљана Вуксановић

Обична крушкина бува (Cacopsylla pyri)
У ово доба године упркос ниским температурама по
чиње активност презимљујућег имага обичне крушки
не буве. Са заштитом потребно је отпочети на време
како би се ефикасно сузбила ова инсекатска врста која
може причинити знатне штете у производњи крушке.
Штетност се очитује у лучењу медне росе која прекрива
листове, те тако смањује асимилацион у површину што
се одражава на родност. С друге стране, медна роса ума
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њује и тржишну вредност плодова, а одличан је супстрат
за развој гљиве чађавице. Важно је нагласити да саме по
себи хемијске мере нису довољне и да је потребно има
ти избалансиран приступ борби против ове штеточине
који подразумева интегралне мере заштите. То укључује
уравнотежено ђубрење, нарочито азотним ђубривима
будући да је крушкина бува штеточина бујности, тј. она
је проблем у интензивним засадима. Такође, потребно
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је обратити пажњу и на наводњавање, резидбу, али и
приликом самог подизања засада треба повести рачуна
о бујности подлоге како засад не би био сувише бујан, а
самим тим и подложан нападу ове штеточине.
Визуелним прегледом засада крушке утврђено је при
суство презимљујуће форме имага обичне крушкине
буве, као и положених јаја. Како су овој врсти за почетак
активности довољне и релативно ниске температуре, у
претходном периоду презимеле женке су положиле јаја
на лисне пупољке крушке. Произвођачима се саветује
третман неким од уљних препарата у комбинацији са
одређеним инсектицидом на бази неке од активних ма
терија из групе пиретроида. Прва од поменутих компо
ненти има ефекта на смањење полагања јаја, док друга
делује против имага презимљујуће генерације.

Што се саме биологије тиче, обична крушкина бува у
нашим агроеколошким условима развија 5 генерација у
току једне календарске године. Генерације се преклапа
ју, па су присутни различити развојни стадијуми у исто
време што додатно отежава заштиту, будући да разли
чите активне материје сузбијају разне ступњеве развоја
инсекта. Зато је често потребно комбиновати препарате
различитих активних материја и различитог механизма
деловања. Посебно је од велике важности пратити би
ологију штеточине у самом засаду и информисати се
путем прогнозно-извештајне службе о актуелном стању
када су у питању биолошки догађаји и на основу њих
формулисаним препорукама.
Дипл. инг. Горан Варјачић

Услови за коришћење предприступних фондова ЕУ за развој и уна
пређење пољопривреде 2016–2024

• Ко може да конкурише за средства
• Крајњи корисници су пољопривредни произвођачи
или групе произвођача, уписани у Регистар пољо
привредних 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 обаве
за за социјално осигурање, ни било какве друге
неплаћене обавезе према држави у тренутку под
ношења пријаве;
• пошаљу потписану изјаву да нису аплицирали за
исто улагање код других ЕУ и/или државних фон
дова;

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

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

ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац

13

• Стандарди ЕУ
• Предмет инвестиције мора да испуњава одгова
рајуће 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 при
премљеном од стране ИПАРД Агенције;

• За инвестиције испод 50.000 еура потребна је по
једностављена верзија бизнис плана.

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

• Корисници треба да дакажу своја искуства и знања
у области пољопривреде кроз:
• Заврщену средњу школу у области пољопривре
де;
• Искуство у пољопривреди од најмање три године
(доказује се кроз упис у Регистар Пољопривред
них Газдинстава);
• Завршен факултет;
• Завршену средњу школу и писану изјаву да ће по
хађати најмање 50 часова обуке из области за коју
конкурише у ИПАРД програму.
Извор: Презентација МПЗЖС
објављена на сите-у МПЗЖС
Текст наводи: Сузана Нешковић
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www.agroponuda.com

Корисници система су пољопривредници, банке, привредни субјекти, медијске куће, саветодавци, аналити
чари...
На систему ради 18 градова-центара са 3–5 известача по граду, Институт за примену наук е у пољопривре
ди - ИПН, и МПСВ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
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Кукуруз (окруњен,
џак 50кг Газдинство
природно сушен)
Кукуруз (окруњен,
ринфуз Газдинство
природно сушен)
Луцерка (сено у
бала
Газдинство
балама)
12-25кг

18

20
24 20

Сојино зрно

џак 50кг Газдинство

50

Сточни јечам

џак 50кг Газдинство

23

Кукуруз (окруњен,
џак 50кг Малопродаја
природно сушен)
Луцеркино
брашно (min 15% џак 25кг Малопродаја
протеина)

50

џак 33кг Малопродаја

20 18 20

16

20

18

21

Сунцокретова
сачма (33%
џак 33кг Малопродаја 30
протеина)
Кукуруз (окруњен,
џак 50кг
Пијаца
22
природно сушен)
Луцерка (сено у
бала
Пијаца
балама)
12-25кг

16

19

49

50

17,2

18,0
18

18,5
79 84

79

21 25

20

26 36 25 35

39 35

33

25

Зрењанин

19

16
56

24 22 25

23

25

20

18

17

25 26 20

50

23
18

18

19

17

Пшеница

џак 50кг

Пијаца

Сојино зрно

џак 50кг

Пијаца

Сточни јечам

џак 50кг

Пијаца

24

25

26 24

Сточно брашно

џак 33кг

Пијаца

17

19

22

Кукуруз (окруњен,
ринфуз
природно сушен)

Силос

Пшеница

ринфуз

Силос

18

16 18

Сојино зрно

џак 50кг

Силос

48

50

Сточно брашно

џак 33кг

Силос

16

22

Суботица

17

19

19

24

С. Митровица
17

50
19

19

17,8

40

73 70 70 80

Сомбор

Панчево

Кикинда

Зајечар

Смедерево

Врање

16,7 18,3 18

20

Сојина сачма (44%
џак 33кг Малопродаја 79
протеина)

Сточно брашно

21

27

џак 50кг Малопродаја

џак 50кг Малопродаја

ВОЈВОДИНА

20

џак 50кг Газдинство

Сојино зрно

Пожаревац

23 25

Пшеница

Пшеница

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Место
продаје

Чачак

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
Београд
Обреновац

Производ

Јединица мере

Цене житарица и сточне хране у Србији
за период 19.-25.02.2018. године

22
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50
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16

49

50

19

19,0
17
18

18

19

21

18 17

12

12

11

9

10

9

9

10 10 10 12 12 11 12 11

12

Јаја (C)

комад

11

11

8

9

9

7

8

9

10

9

Јаја (S)

комад

14

14

15 14 12 12 11 12 12 12 14 14 13 14 14

14

Пилетина (све расе)

кг

220

250 270 300 190 280

Бели сир (масни)

кг

450

450 450 400

Бели сир (полумасни)

кг

350

300 250 350 300 300 300

300 300 360 350 300 400 300 300

Кајмак

кг

900

800 600 700 600 600 650

800

9

9

Суботица

Панчево

Ниш

Зрењанин

комад

Нови Сад

Јаја (B)

Зајечар

13

Врање

13 11 11 10 10 11 11 11 13 13 12 13 13

Пирот

13

Лозница

13

Краљево

комад

Крагујевац

Јаја (А)

Назив производ

Чачак

Београд
Скадарлија

Доминантна
цена Србија

ВОЈВОДИНА
Смедерево

ЦЕНТРАРЛНА СРБИЈА

Београд
Каленић

Јединица мере

Цене јаја, пилећег меса и млечних производа - зелене пијаце у Србији
за период 19.-25.02.2018. године

11 11 10

280 200 260 270 270 300 240 220 270
350 400 400 300 400 450 500

500 450

900 700 900

Бикови

>500кг

Двиске

све тежине

240 200 150 130

Јагњад

све тежине

300 270 300 280 280 320 300 280 300 300

Јарад

све тежине

Јунад

350-480кг

Јунад

>480кг

Козе

све тежине

Краве за клање

све тежине

Краве за клање

све тежине

Крмаче за клање

>130кг

Овца

С. Митровица

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Зајечар

Врање

ВОЈВОДИНА
Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Тежина/узраст

Чачак

Производ

Београд

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

Доминантна цена
Србија

Кланичне цене живе стоке у Србији по окрузима 
за период 19.-25.02.2018. године

250

170

200 230 200

300

240

270 280 300
220 230

220
240
120

230

150 110

230

140

230
150 150

140
170

150 140

150

150

160 120 120 120

110

све тежине

160 160 120 120 160 150

120 150 150

Прасад

16-25кг

250 200 210 230 270 250 280 270 220 250 250 260 280 250 230 250

Прасад

<=15кг

Телад

80-160кг

440

Товљеници

80-120кг

180 180 160 160 170

Товљеници

>120кг

Шиљежад

све тежине

230

280

100 120 120

280 280 250
330

120 120 120 120 120

270 270 280

280

420

440 440

150 150

130 160 150 135 160

150 160 140 130

130

120 140

220

180 220

250

125
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Цене воћа на зеленим пијацама у Србији 
за период 19.-25.02.2018. године

Зајечар

Врање

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Чачак

Београд
Каленић

Производ

Београд Скадарлија

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

Банана (Banana)

170 160 120 130 150 150 160 160 140

130 160

Грејпфрут (Grapefruit)

150 130

100

Грожђе-бело остале (Grapes-white other)

350 400

170 130 200 150 100 150

Јабука-Ајдаред (Apples Idared)

80

70

80

80

Јабука-Делишес златни (Apples-Golden Delicious)

80

80

Јабука Грени Смит (Apples Granny Smith)

100

80

Јабука остала (Apples-other)

100 100

Киви (Kiwi)

250 280

Крушка (Pear)

200 250

Лимун (Lemon)

180 160

140 150 130 150 140 200 150 140 160

Мандарина (Tangerine)

180 160

100 150 130 150 150 140

Орах (Walnut)

1000 1200 1200 900 1000 1200 1000 1000 800 800 1200 900

Поморанџа (Orange)

150 120

80
80

60

80

90

80

100

90

80

150

90

80

80

190 250

50

60
50

90

90

90

80

90

100

90

80

200 150

200 120 220 220 200 170

80

120

80

90

80

100

80

100

Сомбор

С. Митровица

Суботица

СРБИЈА

ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА

ВОЈВОДИНА

Банана (Banana)

145

120

120

150

100

160

160

120

Грејпфрут (Grapefruit)

140

150

150

200

150

150

150

150

50

Производ

Грожђе-бело остале (Grapes-white other)

400

Јабука-Ајдаред (Apples Idared)

50

Јабука-Делишес златни (Apples-Golden Delicious)

60

150

Јабука Грени Смит (Apples Granny Smith)

70

120

400
50

80
50

Киви (Kiwi)

200

Крушка (Pear)

90

300

Лимун (Lemon)

150

200

Мандарина (Tangerine)

130

Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)

80

50

Јабука остала (Apples-other)

18

Зрењанин

Панчево

Доминантне цене

Кикинда

ВОЈВОДИНА

130 130

80

60

80

80

100

80

80

100

80

80

80

80

30
180

120

250

120

180

200

130

180

150

200

130

100

100

130

1000

800

800

800

1000

1000

110

100

80

100

100

100

150

100
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200
150

800
80

100

Цене поврћа на зеленим пијацама у Србији 
за период 19.-25.02.2018. године

Кромпир (Potato)

80

70

40

Купус (Cabbage)

50

40

30

Лук бели (Garlic)

700

Лук-црни (Onion)

80

70

Паприка-Babura (Pepper-babura)

300

300

250

Паприка-остала (Pepper-other)

350

300

250 280

Паприка-šilja (Pepper-shilja)

300

300 300

Парадајз (Tomato)

200

200 180

Пасуљ-бели (Beans white)

400

350 250 250 300 320 260 300

Патлиџан (Eggplant)

300 250

Празилук (Leek)

100

Спанаћ (Spinach)

120

40

80

40

Штампа:
ГА Сквер, Крагујевац
Тираж:
300 примерака

250

60

Ниш

40

230

250 250

50

50

50

50

50 70 40 50 50

40

50

40

40

40 50 30 40 40

50

40

400 500 600 500 500 500 #N/А
60

50

50 60 60 60 60
300

300 300

300

300 300

200

200 200

250 260 300

250 250

60

200

160 200 150 180

280
60

150 130

90

Издавач:
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац

Слог и прелом:
Агенција Круг, Крагујевац

40

200 200

250 200 200 200

600 500 400 350

60

За издавача:
Сузана Нешковић, директор

Лозница

50

500 500
60

50

ВОЈВОДИНА

250 220

300

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

250

Сомбор

250

200 200 200

Панчево

Краставац-салатни (Cucumber for
salad)

Зајечар

200 200 180 200

Врање

200

Смедерево

250

Пирот

Карфиол (Cauliflower)

Краљево

250 150

Крагујевац

Београд Скадарлија

250

Чачак

Београд
Каленић
Броколи (Broccoli)

Производ

СРБИЈА

Доминантне
цене

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

80 100 70 100

80

80

90 100 120

150 100 60 100 100

80

120

80
100 100

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
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РАТАРСТВО

СТОЧАРСТВО

ПОЉОПРИВРЕДНА

СаветодавнаСтручнаСлужбаКрагујевац

Цара Лазара 15, 34000 Крагујевац
Тел. 034 335 923, Факс: 034 336 092
e-mail: pssskg@yahoo.com

ВОЋАРСТВО

ЗАШТИТА БИЉА

ОСТАЛИ САВЕТИ

ПОЉОПРИВРЕДНЕ
САВЕТОДАВНЕ И
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
СРБИЈЕ
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Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине

