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Предсетвена припрема ораница
Основна обрада ораница Шумадије је углавном оба
вљена средњим или дубоким орањем у зависности од
сетвене намене у пролећној сезони. Технологија предсе
твене припреме има неке уобичајене тј. устаљене опе
рације. Нека, мања или већа одступања су условљена од
агроуслова климе, земљишта, сетвене намене и распо
ложивих машинских оруђа и агрегата.
Међутим, производна календарска 2018. год. је неким
својим агроклиматским одликама са изузетно значајним
одступањима од просечних за ове атаре, што условљава
и посебан, пажљив, стручни приступ технологији обраде
ораница тј. припреми за сетву.
Kао прво, неопх одна је стручна анализа стања узорних
површина у корелацији са климатским приликама. Изу
зетно повољни параметри температуре и влаге крајем
прошле и почетком текуће год. омогућили су за тај пери
од изузетно квалитетну припрему ораница за сетву или
бар само затварање бразда. Не можемо да закључимо
да су ови послови у значајној мери одређени из два раз

лога – вишегодишњих устаљених навика и недовољне
стручне доминације препорука.
Анализом текућих технолошких услова и могућности
припреме ораница за сетву стручно запажање је сле
деће: Већ више недеља пољски радови везани за обра
ду ораница не могу да се примене. Збијен или скраћен
интервал сетве свих биљних врста пролећне сетвене
сезоне захтева посебан стручни приступ у припреми
ораница за сетву.
Без посебних појединачних анализа сваке одлике
(климе, земљишта, машина, агрегата...) општра стручна
препорука тражи поштовање два битна момента:
са пољским радовима кренути искључиво када то вод
но-ваздушни режим основне обраде дозволи без обзи
ра на календарски период.
– припрему ораница за сетву укључујући и фини се
твени слој обавити једнофазно са агрегатним оруђима,
избећи отварање и превртање бразде.
дипл. инг ратарства Добривоје Поповић

Зелена резидба воћака
Зелена резидба воћака је захват којим одстрањујемо
део зелене масе (углавном летораста) из крошње воћке,
или са младе саднице у току вегетације. У склопу зелене
резидбе могу се вршити и други захвати, као што су по
вијање младара, као и прстеновање и полупрстеновање
у току вегетације. Ручно проређивање плодова, одстра
њивањем целе или дела родне гране такође спада у
зелену резидбу.
Међутим најважнији део зелене резидбе односи се на
проређивање сувишних младица, положајем неповоњ
них младара, и младара који су конкуренција врху.
Сврха зелене резидбе је код младих садница што брже
и што боље формирање узгојног облика и успоставља

ње равнотеже између раста и доласка у род, а код воћака
у родности боља прозрачност и осветљеност крошње.,
чиме се постиже већа отпорност на болести, боља дифе
ренцијација цветних пупољака, боље дозревање млада
ра и тиме боља припрема за зиму.
Коштичаво воће треба резати нешто раније у одно
су на језгграсто. Прерана зелена резидба узрокује по
новни интезивни раст младара у близини одстрањених
младара, док прекасна зелена резидба узрокује каснији
пораст младара и продужетак вегетације, па младари не
одрвене и нису довољно спремни за зиму. Неке воћне
врсте јако добро реаг ују на зелену резидбу за разлику
од резидбе на зрело, нпр. марела, трешња као и остале
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коштичаве врсте. Код бујних подлога након зелене ре бујношћу. Зелена резидба би требала зауз имати око 50
зидбе воћке не реагују бујним порастом ако је зелена % од укупне резидбе, а код неких коштичавих воћака и
резидба обављена у право време, док по правилу воћке пуно више.
на бујним подлогама, на резидбу у зрело реагују јаком
Дипл. инж. воћарства
Биљана Милосављевић

Како до стабилности у пољопривредној производњи
Производња за тржиште Европске Уније, захтева при
мену 3К формуле (квалитет, квантитет и континуитет) а
то би се, под стручним надзором научних института и
институција, могло и остварити да немамо бројне недо
статке у аграру.
Ако пођемо од једноставног податка да немамо ста
билност производње, а затим таксативно наведемо не
ке од разлога зашто је тако....нигде краја.
Ако би након тога направили листу последица наста
лих због нестабилности производње, ситуац ија би била
слична.
Пођимо рецимо од анализе следећег сегмента тј. чи
6) Значајно учешће сиве економије у промету ин
њенице везано за пољопривредну производњу у Ср
пута
бији:
7) Велике миграције становништва ка урбаним цен
Србија има значајне годишње осцилације у ни
трима услед чега читави рурални регион и остају
воу приноса и обиму производње (до 25%),
демографски и аграрно девастирани;
што је, између осталог, последица следећих фактора:
8) Велике разлике у нивоим
 а локалне подршке раз
1) Уситњеност и неуређеност земљишних поседа
воју пољопривреде,
(нарочито поседа породичних газдинстава)
9) Неодговарајуће повезаности пољопривреде са
2) Низак ниво технике и технологије производње –
a) производњoм аграрних инпута и средстава
због чега је производња у већој мери зависна од
рада и
нестабилних природних услова
b) дорада, прерада, промет, ...пољопривредних
3) Неуравнотежена заступљеност биљне (70%) и
производа условљени.
сточарске производње (30%) у БДП пољопривре
Уколико уђемо у свеобухватну анализу неких других
де
показатеља стања у аграру, сигурно је да би заједно
4) Одсуство рејонизације пољопривредне произ брже и боље дошли до решења.
водње
5) Неадекватан приступ повољнијим кредитима
Сузана Нешковић

Период зимског мировања винове лозе
У нашим климатским условима све сорте винове лозе
пролазе кроз период зимског мировања. У тропским
пределима винова лоза расте током целе године, али у
таквим условима дај плодове слабијег квалитета.
У зони умерене климе винова лоза током хладног дела
године не испољава видљиву физиолошку активност,
па кажемо да је лоза у стању зимског мировања или од
мора. Током овог периода престаје растење органа лозе
а дисање и транспирација се своди на минимум.
Период зимског мировања почиње после отпадања
лишћа и траје до почетка фазе сузења,(у нашим кли
матским условима овај период траје 130 до 150 дана),
дели се на два под периода: под период физиолошког и
4
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под период еколошког мировања. Под период физиоло
шког мировања почиње са снижењем температуран 8
до 0 °. Током фазе физиолошког мировања винова лоза
не почиње вегетацију без обзира на спољне услове.
Под период еколошког мировања почиње одмах после
физиолошког мировања и карактерише се тиме што
винова лоза не почиње вегетацију само зато што нису
обезбеђени повољни спољашњи услови, овај под пери
од назива се још и фаза принудног мировања.
На основу стања чокота (током периода зимског ми
ровања) можемо закључити какви су услови растења

и развића као и ниво примењених агро техничких ме
ра били током претходне вегетације. Ако су природни
услови и ниво агро техничких мера били у оптимални,
ластари су добро сазрели у њима се налази већа количи
на резервних хранљивих материја. Уколико у ластарима
има више шећера него скроба утолико је њихова отпор
ност према мразевима већа, а то нам је изузетно битно
због евентуалног оштећења родних окаца на ниским
температурама.
Осетљивост на ниске температуре је сортна особина и
зависи од порекла сорте. Ако сорта има дужи вегетацио
ни период и краћу фазу зимског мировања по правилу је
осетљивија на ниске температуре. За ту групу сората се
не препоручује гајење у условима са екстремно ниским
температурама током зиме. Група сората која има нешто
краћи вегетациони период а дужу фазу мировања боље
подноси ниске температуре током зиме и много успе
шније се гаји у условима оштријих зима.
По правилу током периода зимског мировања винове
лозе у засадим нема неких великих активност, евен
туално ако раније није обављен јесења дубока обра
да земљишта и ђубрење винограда. Пред крај периода
зимског мировања почиње се са резидбом (у зависности
од површина и расположиве радне снаге), и евентуалном
поправком и одржавањем наслона.
дипл. инж, воћарства
Данко Петровић

Израда бизнис плана
Бизнис план је писани документ који детаљно описује
План продаје садржи:
предложени нови пословни подухват и предвиђене по
• Асортиман и циљни сегмент тржишта, анализу тра
словне резултате. Намењен је предузетнику, његовом
жње, анализу понуде, анализу и процену цене, Сwот
окружењу, потенцијалним пословним партнерима (банке,
анализу и пројекцију пласмана производа.
добављачи, купци, тржиште рада и сл.). Бизнис плана се
прави:
Kод СWОТ анализа посоје:
1) када предузетник отвара нову фирму,
1) Интерни фактори – слабости и снаге (купци, по
2) када се врше улагања у нови погон, реконструк
требе, цене, промоција, дистрибуција, маркетинг
цију постојећег,
активности)
3) када се проширује производња
2) Екстерни фактори – претње и шансе (куповна моћ
4) када предузеће тражи спољне партнере,
становништва и конкуренција)
5) када се улаже у оживљавање предузећа које се
налази у тешкоћама,
Показатељи ефикасности инвестиције могу се подели
6) када предузеће предузима реорганизацију и
ти у две групе: статички и динамички. Најзначајнији ста
7) када треба продати одређено предузеће или неки тички су: период повраћаја, просечни период повраћаја
његов део.
и реципрочни период повраћаја. инамички показатељи
ефикасности уважавају концепт временске вредности
Бизнис план садржи следеће елементе и то:
новца и ту спада: нето садашња вредност, индекс рента
• Увод, основне податке о инвеститору, тржиште билности и интена стопа рентабилности и дисконтовани
пласмана, тржиште набавке, локацију, техничко- период повраћаја.
технолошку анализу, организацију и економскофинансијску анализу.
Драгана Јелић, мастер менаџер
• Маркетинг план садржи План продаје и План на
бавке.
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Неизвесна даља употреба неоникотиноид
а
Европска агенција за безбедност хране (EFSA) недав
но је израдила извештај који се тиче штетног утицаја
неоникотиноид
 а на пчеле. У поменутом извештају наво
ди се закључак да ова група инсектицида представља
опасност по гајене и слободне пчеле. Неоникотиноиди су
системични инсектициди који се користе за заштиту се
мена уочи сетве. Растом и напредовањем биљке, актив
на материја се шири целом биљком штитећи је од напада
инсеката током целог њеног развића. Неповољни аспект
састоји се у томе што су остаци ових инсектицида при
сутни и у полену и нектару, што значи да тако доспевају
до полинатора, укључујући ту и пчеле.
Чини се да ће налаз агенције довести до строже европ
ске регулативе по овом питању, мада се овоме противе
произвођачи оспораваних инсектицида. Они наводе да
земље попут САД и Канаде сматрају неоникотиноиде
безбедним по пчеле. Европска комисија је прошле годи
не предложила, али још није усвојила, проширење дели
мичне забране неоникотиноида на све пољске усеве.
2013. године Европска комисија на основу извештаја
EFSA забранила је употребу три активне материје из
групе неоникотиноида (имидаклоприд, клотианидин,
тиаметоксам) у појединим усевима, попут сунцокрета,
кукуруза и уљане репице. Дозвељена је њихова упо

треба у затвореном простору, озимим усевима, као и за
третирање одређених култура након цветања.
Од 2015. године EFSA је анализирала велики број раз
личитих студија које су разматрале утицај неоникотино
идских инсектицида на пчеле и бумбаре и закључила да
употреба ових материја представља могући ризик како
за гајене, тако и дивље пчеле, иако ниво ризика зависи
од врсте и начина изложености. Поменуте три активне
материје ометају процес учења и способност навигаци
је код пчела. Дивље пчеле бивају контаминиране путем
биљака које нису циљано третиране инсектицидима,
односно путем корова и спонтане флоре које пчеле по
сећују а до којих дрифтом или на други начин доспевају
пестициди.
Европска комисија прихватила је извештај агенције и
током прошле године предложила проширење забране
неоникотиноид
 а на све усеве, уз изузетак култура гаје
них у затвореном. Ипак, подршка је била подељена. 11
земаља је подржало забрану, њих 6 је било против, док
је још 11 било неодлучно, ишчекујући став EFSA. За крај
марта Комисија је заказала дискусију на тему овог изве
штаја, али није дефинисан тачан датум када предложена
забрана треба да се изгласа.
Дипл. инг. Горан Варјачић

Монилиоза шљива
У нашем поднебљу шљива је водећа воћна врста.
Шљива је изложена многим болестима које умањују при
нос и економску добит. Једна од најчешћих и економски
најзначајнијих болести је монилиоза, односно синдром
сушења цветова, гранчица, грана, рак рана и мрке тру
лежи плодова.
Изазивач је гљива Monilinia laxa.
Монилиниа лаxа је распрострањена у целој Европе, из
узев крајњег севера. Погодује јој умерена и суптропска
клима. Код нас је позната као болест коштичавог воћа.
Најчешће се јавља на шљиви, кајсији и вишњи, мада
може напасти и брескву, нектарину и дуњу. У Србији по
себан проблем представља откако се интензивно гаји
америчка сорта стенлеј, која је јако подложна монилиози.
У годинама са обилним и честим кишама током фенофа
зе цветања, овај патоген проузрокује масовно сушење
цветова и гранчица, што доводи до озбиљног смањења
приноса. Штете су видне како у години појаве болести,
тако и у наредној години. Зато је од изузетног значаја
благовремено реаговати и на време предузети све рас
положиве мере у циљу сузбијања патогена.
Услед сушења летораста, круна воћке је проређена и
неправилно формирана. Смањена је опште виталности
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стабла. На плодовима се јавља трулеж, па губици могу
достићи чак 50% укупног приноса.
Паразит напада отворене цветове, инфекција се
остварује преко тучка. Гљива брзо расте и прекрива тки
во сивом превлаком. Цветови добијају мрку боју, суше се
и отпадају. Са цвета паразит продире у леторасте, који
бивају прстенасто обухваћени и суше се изнад места за
разе. На родним гранчицама се јављају улегнућа и мрке
пеге из којих цури смола.
Током сазревања плода долази до изражаја мрка тру
леж плодова. Јављају се мрке пеге, обично на месту неке
повреде или убода инсекта, што олакшава патогену да
продре. Болест може захватити плод и током транспор
та и чувања.
Споре гљиве на покожици формирају концентричне
кругове, заражени плодови се суше, мумифицирају, оста
ју током зиме на гранама и служе као извор заразе за
наредну годину. Патоген може презимити и у рак ранама,
али и у отпалим плодовима на површини земљишта.
Сузбијање Monilinia laxa није једноставно. Подразу
мева примену планско - превентивних мера комбинова
њем агротехничких, механичких и хемијских мера.
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Пре свега, треба унапред размишљати, при подизању
воћњака водити рачуна да се бира оцедито земљиште
и терени који се лако проветравају.
Користити сортимент који показује већу толеранцију
према поменутом патогену.
Адекватно и навреме примењивати све расположиве
мере превентивне заштите.
Не заборавити са завршетком бербе радови у воћња
ку нису завршени већ је ово прави моменат за окршај у
смањењу инфективног потенцијала за наредну сезону.
Скидање поломљнеих, сувих и заражених грана гран
чица, сакупљање лишћа, сувих и мумифицираних плодо
ва, њихово изношење и паљење ван воћњака полазна
је заштита. Јесењи третман бакарним препаратима, као
и третман комбинације бакарних препарата и минерал
ног уља пред само кретање вегетације представља не
замењиву превентивну заштиту.
У моменту појаве болести, потребно је уклонити све
гране и гранчице на којима је видна зараза и то резом
тридесетак сантиметра у здраво ткиво, изнети из воћ
њак и запалити.

Што се хемијских мера заштите тиче, уобичајена су
два прскања-прво од фазе белих кокице, до отварање
30% цветова, а друго 5–6 дана касније, односно у пуном
цветању. Уколико је време влажно и кишовито, препору
чује се и додатни, трећи третман. Користе се фунгициди
са активним материјама: ципродинил, ипродион, тебуко
назол и други.
Да не би дошло до појаве резистентности комбинују се
системични и протективни фунгициди. Ако дође до су
шења цветова, а воћке добију изглед као да су поливене
врелом водом, више им се не може помоћи фунгицидима
и треба се фокусирати на уклањање извора заразе и
очувања лисне масе за наредну вегетацију.
У мере заштите од монилиозе спада и заштита од
инсеката и других фактора који доводе до повређивања
плодова, и тиме олакшавају продор патогена.
Лидија Вуловић
дип. инг. за заштиту биља

Прихрана озимих усева, пролећна нега усева и припрема за пролећ
ну сетву 2018.год.
Прихрана спада у систем ђубрења и то је једна од нај
важнијих агротехничких мера у производњи пшенице.
Једини „рецепт“ може дати анализа земљишта током
периода јануар-фебруар на садржај нитратног азота.
Благовремена и прецизна доза азота може бити кључни
фактор производње.
Пролећне мере неге су сузбијање корова, штеточина
и болести, примена регулатора раста, прихрана преко
листа. Све мере се примењују према потреби у времену
и интензитету у зависности од стања усева.
Што се стања озимих усева тиче, јесен је била блага и
усеви су у зиму ушли у доста доброј кондицији. Мањак
падавина у току зиме је прилично надокнађен у току
марта месеца. Стрнине су други пут биле под снежним
покривачем и у доброј су кондицији али обзиром да су
у току зиме активно вегетирале и потрошиле азот из
површинског слоја земљишта потребне су нешто веће
количине азотних хранива у прихрани са којом се може
одмах почети, јер кад се снег наредних дана нагло отопи,
механизација неће моћи дуго да уђе у парцеле и биће
кашњења овом обавезном агротехничком мером.
На терену се уочавају и прегусти усеви озимина, јер су
сетвене норме повећане у страху од лошије клијавости
првенствено семеном из амбара, па постоји проблем
полегања усева. Довољно је да се створе неповољни
временски услови у периоду између класања и зрења,
да дође до великог подбачаја у производњи.
Полегање је условљено претераним издуживањем ин
тернодија, нарочито прве и друге,, па ово на време треба
спречити. При ђубрењу на таквим парцелама редукова
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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ти количину азота и врло обазриво прихрањивати, а по
потреби искључити пролећну прихрану. Уколико су усеви
прегусти обавезно применити дрљање или третирати
неким препаратом- регулатором раста који дебља и јача
стабло биљке. П третирање у фази бокорења када се
ради и хербицидни и фунгицидни третман.
Пролећна сетва 2018.год. кукуруза, сунцокрета, кром
пира ће очигледно каснити, , потребно је да се земљиште

просуши да се створе услови да се може ући у предсе
твену припрему и саму сетву.
Са припремом земљишта за пролећну сетву, тј с пољ
ским радовима кренути кад то водно ваздушни режим
дозволи, без обзира на календарски период. Фини се
твени слој обавити лаким, једнофазним оруђима, када
температура земљишта буде 10–12ºC.
ма ратарства Љиљана Вуксановић

Бресквина црна ваш
Anuraphis (Brachycaudus) persicae
Тело бескрилне женке може бити: чоколадно-мрко, птеростигма (кутикуларно задебљање на крилима) све
окер-црвено и жуто-зелено, изразито сјајно. Крилата тложута, дужине 2–2,8 мм.
женка је нешто издуженијег тела. Глава и тело су црне
Ваш може презимети у свим развојним стадијумима на
боје, док је трбух жут или мрк. Крила су при бази жута, корену воћке, а у условима благе зиме и у јужним краје
вима и на надземном делу. У пролеће мигрира ка лишћу
и врховима летораста. На младим избојцима образује
велики број колонија. До почетка лета развијају се крила
те форме које прелетањем на друге биљке шире заразу.
У јесен ваш мигрира у зону корена, где ће презимети. У
повољним условима за развој, у току године, може раз
вити и до двадесет генерација.
Штете које ваш наноси могу се уочити на надземном и
подземном делу биљке. На корену настају гуке и рак-ра
не. Младо лишће деформише, суши се и отпада, док кора
летораста пуца и они губе природну форму. Преносилац
је вируса.
Веома важна мера у сузбијању ваши јесте зимски
третман воћака препаратима на бази минералног уља.
У току вегетације могу се користити неки од регистро
ваних инсектицида, према упутству произвођача. При
ликом одабира инсектицида треба имати у виду да ваш
веома брзо ствара отпорност према њима, док са друге
стране инсектициди смањују бројност природних не
пријатеља.
Ма Марија Ивановић
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Патогени на садном материјалу јабучастог воћа
Јабучасто воће изложено је деловању патогена, проу
зроковача болести, од најранијег периода развоја. Сад
ни материјал представља одличан медијум за развој
гљива, бактерија, фитоплазми и вируса, па је предуслов
успешног гајења јабуке, крушке, дуње и мушмуле позна
вање: распрострањености и штетности проузроковача
обољења; особина, биологије и епидемиологије патоге
на; симптома болести које они узрокују; мера заштите.
Коришћење заражених садница може условити: слабији
пријем, спорији развој, појаву деформитета и пропадање
појединих воћака или целог засада.
Патогени (гљиве) који се преносе садним материјалом
и узрокују болеси - микозе на јабучастом воћу су:
Podosphaera leucotricha → Пепелница јабуке
Venturia pirina → Чађава пегавост листа краставост
плода крушке
Venturia inaeq ualis → Чађава пегавост листа и краста
вост плода јабуке
Nectria galligena → Рак – ране воћака
Phytophthora cactorum → Влажна трулеж кореновог
Apple chlorotic leaf virus → Хлоротична лисна пегавост
врата воћака
јабуке
Mycosphaer ella pyri → Пегавост листа крушке
Apple stem groovin virus → Браздавост стабла јабуке
Podosphaera clandestine → Пепелница дуње
Apple stem pitting virus → Јамичавост стабла јабуке
Tomato ringspot virus → Прстенаста пегавост парадај
Патогени (бактерије) који се преносе садним матери за
јалом и узрокују болести – бактериозе на јабучастом
Pear blister canker viroid → Мехураст рак крушке
воћу су:
Apple scar skin viroid → Плутавост покожице плода ја
Agrobacterium tumefaciens → Рак корена и кореновог буке
врата
Erwinia amylovora → Бактериоз на пламењача јабуча
Имајући у виду да су воћњаци вишегодишњи засади,
стих воћака и украсних биљака
да се савремено воћарство заснива на подизању висо
коинтензивних засада, са већим бројем садница по је
Патогени (фитоплазме) који се преносе садним мате диници површине и да је велики број болести узрокован
ријалом и узрокују болести - фитоплазмозе на јабуча патогенима на садном материјалу, намеће се закључак
стом воћу су:
да је једна од основних мера при подизању засада, из
Phytoplasma mali → Пролиферација јабуке
бор здравог садног материјала уз строгу контролу про
Phytoplasma pyri → Пропадање крушке
изводње и промета садница.
Патогени (вируси и вироиди) који се преносе садним
материјалом и узрокују болести - вирозе на јабучастом
воћу су:
Apple mosaic virus → Мозаик јабуке

Ма Марија Ивановић
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Исхрана залучене јагњади
Након одлучивања, производне перформансе јагња
ди зависе од квалитета биљне хране као и обима њеног
конзумирања. Да би се конзумирање концентрата по
спешило и избегао додатни стрес, у време одлучивања,
не треба мењати почетни концентрат са смешом за
пораст, већ то чинити 7–14 дана касније.
Прелаз са једног на други концентрат, обављати по
степено мешавином прво мањих а затим већих коли
чина концентрата са претходним, током 7–14 дана пре
лазног периода. Сво то време, количина концентрата се
не ограничава већ се даје по вољи. До које ће се дневне
количине даље ићи зависи од могућности газдинства,
квалитета волуминозне хране, кондиције и квалитета
јагњади. Када дневно конзумирање концентрата до
стигне 300 gr по грлу, обично се код јагњади намењене
за приплод обуставља даље повећање, а повећане по

требе у хранљивим материјама и енергији подмирују се
повећаним утрошком сена или пак паше. Битно је да се
у овом периоду остварује просечан дневни прираст од
око 200–250 gr а после тога се смањује. Уколико је днев
ни прираст мањи, утолико је утрошак хране за јединицу
прираста већи, односно неповољнији.
У узрасту од 5–12 месеци, за приплодну женску јагњад
у току вегетације, најбоља је паша. Ако је паша квали
тетна и има је довољно, прихрањивање са концентра
тима може потпуно изос тати. Ако је паша лошија или
се исхрана обавља са конзервисаном кабастом храном,
која се даје по вољи, неопходна је извесна количина кон
центрата. Уз добру исхрану у овом периоду, остварује се
просечан дневни прираст од 150–200 gr. Ако је исхрана
недовољна, тада се добијају грла мање телесне масе,
плитких и уских груди, кратког трупа, високих ногу, са
малом количином вуне која је увек лошијег квалитета.
Залучена јагњад која се не гаје за приплод, тове се и
продају као роба за месо. По организацији тов залуче
не јагњади врши се: у затвореном и ограниченом про
стору при чему се употребљава концентрат и сено; на
паши уз прихрањивање и на паши с тим што се крај
това завршава само исхраном концентратом. Јагњад
се тове после залучења, да би постигла у старости са 6
до 8 месеци масу тела 35–45 kg и рандман од 45–50%.
У погледу интензитета, тов може бити бржи ако се упо
требе веће количине концентрата и спорији уз мање
прихрањивање концентратом. Употреба већих количина
концентратне хране изазива веће издатке, тако да је
ова врста това скупља од това јагњади и шиљежади на
паши. При товљењу пуним оброком концентрата јагњад
поједу дневно 1,3–1,6 kg зрна и 0,75–1 kg сена при крају
това. За тов јагајади употребљавају, се различити одно
си концентрата и сена.
Посебно место у тову одлучене јагњади и шиљежади
зауз имају протеинска, хранива, јер од њиховог учешћа
у оброку зависи интензитет прираста. Веома је раширен
тов залучене јагњади на паши у доба вегетације. Ква
литетна и довољна паша може послужити и као једина
храна у тову. Ако је трава млада и бујна, јагњадима се
даје обавезно мања количина кабасте хране (квалитетно
сено) ради спречавања поремећаја у пробавном тракту,
услед којих долази до пролива, што осетно смањује при
раст и укупну масу грла.
мр Виолета Петровић-Луковић
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www.agroponuda.com
Агропонуда омогућава маркетинг информације о понуди воћа, поврћа, живе стоке и жита
рица.
Ова прва берза пољопривредних производа коју је покренуло Министарство пољопривре
де пласира информације о понудама произвођача који се баве воћарством, повртарством,
ратарством и сточарством.
Истовремено, систем ће формирати претраживи регистар малих пољопривредних произв
ођача.
ПССС Крагујевац доо, са својим саветодавцима, помоћи ће Вам у пласману вишкова произ
ведених на вашим газдинствима.
Број
Врста понуде
агропонуда
тритикале, купиново вино, кромпир, телад, бикови, су
12
ва шљива, јабуке, ракија

Редни
број

Саветодавац

1

Горан Варјачић

2

Сузана Нешковић

10

саксијско цвеће, телад, кисео купус, црни лук

3

Љиљана Вуксановић

15

хељдино и кукурузно брашно, прасад, јунад, назимице

4

Лидија Вуловић

25

ува аронија, папирни дђакови

5

Марија Ивановић

12

саксијско цвеће, овас, јечам, пшеница, кукуруз, трити
кале

6

Биљана Милосављевић

10

кромпир, јабуке, телад, крмаче, шаргарепа, цвекла

7

Драгана Јелић

15

саксијско цвеће, прасад, кукуруз, товљеници, јагњад,
бале сена

Укупно:

75

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.
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Луцерка (сено у
балама)

џак 50кг Газдинство

23 22

бала
Газдинство
12-25кг

12

20

џак 50кг Газдинство

24 20

Сојино зрно

џак 50кг Газдинство

50

Сточни јечам

џак 50кг Газдинство

23

Зрењанин

Суботица

Сомбор

21 18.1

20

23

29

50

18

19
17

17

40

17
16.5

21

Сојина сачма (44%
протеина)

џак 33кг Малопродаја 79

70 70 80

79 85

Сточно брашно

џак 33кг Малопродаја

19

23 25
39 35

20

20
53.5
21

џак 33кг Малопродаја 30

26

25 35

џак 50кг

Пијаца

22

24

24 22 25

22

25

бала
12-25кг

Пијаца

18

20

20

17

Пшеница

џак 50кг

Пијаца

22

Сојино зрно

џак 50кг

Пијаца

Сточни јечам

џак 50кг

Пијаца

23

25

26 24

Сточно брашно

џак 33кг

Пијаца

17

19

22

Кукуруз (окруњен,
природно сушен)

ринфуз

Силос

Пшеница

џак 50кг

Силос

Пшеница

ринфуз

Силос

Сојино зрно

џак 50кг

Силос

25

Панчево

Нови Сад

17

49.5

џак 50кг Малопродаја

12

Зајечар

19 16,2

22

Пшеница

Сунцокретова сачма
(33% протеина)
Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Луцерка (сено у
балама)

Врање

22
20 18 18

Пшеница

Кукуруз (окруњен,
џак 50кг Малопродаја
природно сушен)
Луцерка (сено у
бала
Малопродаја
12-25кг
балама)
Луцеркино брашно (min
џак 25кг Малопродаја
15% протеина)

ВОЈВОДИНА
Смедерево

Пожаревац

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.-25.03.2018. године

25 26 20

17.5

23

16.2

20

22 18.1

21

50

49.5
18
18
18
16

18
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18
17

18

18

46 45

48

Зрењанин

Доминантна
цена Србија

12

12

11

9

10 10

9

10 11 10

9

12 12 11

11

11

11

Јаја (C)

комад

11

11

9

8

9

8

9

8

11 11 10

10

8

Јаја (S)

комад

14

14

15 13 12 12 11 12 13 14 11 14

13

13

Пилетина (све расе)

кг

220

250 270 300 200 280

Бели сир (масни)

кг

450

450 450 400

Бели сир (полумасни)

кг

350

350 250 320 300 300 300

350 280 300 360 350 300 330

Кајмак

кг

900

800 600 700 600 600 650

900 750

Ниш

8

10

8

13

Суботица

Сомбор

комад

Нови Сад

Јаја (B)

Зајечар

13

Врање

12

Смедерево

12

Пожаревац

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

Пирот

13

Лозница

13

Краљево

комад

Крагујевац

Јаја (А)

Назив производ

Чачак

Панчево

ВОЈВОДИНА

Београд
Скадарлија

ЦЕНТРАРЛНА СРБИЈА

Београд
Каленић

Јединица мере

Цене јаја, пилећег меса и млечних производа - зелене пијаце у Србији
за период 19.-25.03.2018. године
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280 270 230 260 270 280 300 250 240 220
350 400 400 350 300 400 450 500 450 400 500 450
350 350

900 700 800 900

900

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Врање

Смедерево

ВОЈВОДИНА
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.-25.03.2018. године

Бикови

>500кг

250

Двиске

све тежине

240 200 150 130

Јагњад

све тежине

300 300 300 280 280 320 300

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

све тежине

160 160 120 120 160 150

160 150 120

Прасад

16-25кг

250 240

260 250 250 270 250 250

Прасад

<=15кг

260 250 200

Телад

80-160кг

Товљеници

80-120кг

Товљеници

>120кг

150

140 120

Шиљежад

све тежине

240

220

300 300 290

300 300

240

250 200

200 200 230 200
220
240
120

230

150 110

230 230

140
140

140

150 140

150

150

160 130 120 120

120 120

250 270 230 280
280
450

280

270 270 270 280
330

160 140 160 180

120

420
150

160 160 150 160
140

140 140

23 0
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Цене воћа на зеленим пијацама у Србији 
за период 19.-25.03.2018. године

Банана (Banana)
Грејпфрут (Grape
fruit)
Јабука-Ајдаред
(Apples Idared)
Јабука-Делишес
златни (ApplesGolden Delicious)
Јабука Грени Смит
(Apples Granny
Smith)
Јабука остала
(Apples-other)
Киви (Kiwi)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина (Tan
gerine)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)

ВОЈВОДИНА

СРБИЈА

Суботица

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Зајечар

Врање

Смедерево

ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА

Доминантне
цене

ВОЈВОДИНА

Пожаревац

Пирот

Лозница

Краљево

Крагујевац

Чачак

Београд
Каленић

Производ

Београд Скадарлија

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

170 170 160 130 170 170 170 170 150 150 160 170 160 150 120 170 170
180 120
80

130 130 130 120 150

80

80

100 100

80

100

50

80

100 100

90

70 100

130 200

90 110 50

80

90 150 60

80

80

90

90 120

80

90

90

70

80

80

50 50

80

150 130 130

80 50

80

80

150

80

80

150

90

90

80

50 30 100

280 280 230 120 250
150 150 140
280 250 200 200 280 280 200
200 200
200
220
200 250
180 200 200
180 160 160
160 150 140 180 120 140 170 160 200 180 180
160 180
200 160

120 160 170 170 180 140 150 160 160 150 150 100 160 160 150

1000 1200 1200 900 1100 1000 1000 700 800 1000 900 1000 800
150 120
120 120 100 120 90 100 120 120 100

700 1000 1000
100 120 120 100

Цене поврћа на зеленим пијацама у Србији 
за период 19.-25.03.2018. године
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40
30
500
60

40

250
250
60
100
250
50

45

250
50
50
600
60

300
80

100
150

30
50

60
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500
50
350
350
100
100
200
20
60

200
170
50
50
400
50
300

70
70
150
30
60

Пожаревац
50
40
500
50

120
45
40
500
50

50
50
400
40

50
40
500
50

200
300

280

150
270

250
150
250

260

100
80
200
30
60

80
150
170
30
50

Пирот

Ниш

Лозница
250
200
200
50

Зајечар

250

Врање

250
200

Краљево

250
250
250
80
50
500
70
300
300
180
300
300
80
100
200
50
60

Смедерево

Броколи (Broccoli)
Карфиол (Cauliflower)
Краставац-салатни (Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук-црни (Onion)
Паприка-Babura (Pepper-babura)
Паприка-šilja (Pepper-shilja)
Парадајз (Tomato)
Пасуљ-бели (Beans white)
Патлиџан (Eggplant)
Празилук (Leek)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице (Zucchini)
Зелена салата-комад (Lettuce-piece)
Шаргарепа (Carrot)

Крагујевац

Београд Скадарлија

250
300
250
80
50
700
80
300
300
200
400
300
100
120
200
50
80

Производ

Чачак

Београд
Каленић

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

200
200
200
50
50
350
50

200
150

100
100
35
50

80
150
25
50

90

70

Цене поврћа на зеленим пијацама у Србији 
за период 19.-25.03.2018. године

45
40
420
50
300
260
200
40
50

200

200
50
70

Издавач:
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
За издавача:
Сузана Нешковић, директор
Слог и прелом:
Агенција Круг, Крагујевац
Штампа:
ГА Сквер, Крагујевац
Тираж:
300 примерака

70
50
600
60
300
200
300
300
100
220
200
50
100

200

200

40
35
500
50

50
40
400
50
300

40
40
400
40
300

45
60
350
50

260

350

180
300

40
60

80
100

100

30
60

40
50

250
140
50
50

250
200
250
50
50
500
50
300
300
200
300
300
100
100
200
50

250
200
250
50
50
500
50
300
300
300
300
100
100
200
30
60

ВОЈВОДИНА

200
200

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

Зрењанин

300
300

Суботица

250
250
250
60
60
500
60
300

С. Митровица

Панчево

200
180

Сомбор

Нови Сад

Броколи (Broccoli)
Карфиол (Cauliflower)
Краставац-салатни (Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук-црни (Onion)
Паприка-Babura (Pepper-babura)
Паприка-šilja (Pepper-shilja)
Парадајз (Tomato)
Пасуљ-бели (Beans white)
Патлиџан (Eggplant)
Празилук (Leek)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице (Zucchini)
Зелена салата-комад (Lettuce-piece)
Шаргарепа (Carrot)

Кикинда

Производ

Доминантне цене

СРБИЈА

ВОЈВОДИНА

200
200
40
50
300
200
260
100
200
40
50

CIP - Каталогизација у публикацији
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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

