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Прашење и огртање кромпира
Прашење кромпира је агротехничка мера чији је зада
так да обезбеди проветравање земљишта и побољша
његову мрвичасту структуру, што је неопходно за обра
зовање кртола. Првом прашењу се приступа 7–15 дана
после ницања, у зависности од пораста биљака, климат
ских прилика, стања земљишта и обавља се на нешто ма
њу дубину како се не би оштетио коренов систем младих
биљака. Друго прашење се обавља када биљке достигну
половину свог пораста од ницања до цветања, на нешто
већој дубини. У оптималним условима, уз благовремено
обављених осталих агротехничких мера, два прашења су
сасвим довољна за постизање високих приноса. Уколико
се због интензивног пораста и благовремено предузетих
мера за сузбијање корова примењује само једно праше
ње, обавити га на већу дубину.
Поступак прашења обавља се плугом прашачем или
култиваторома а на стрмим нагибима и на ситним пар
целама при баштенској производњи кромпира прашење
се обавља мотиком. Најбоље се ова мера спроводи при
умереној влажности земљишта.
Огртањем се уништавају коровске биљке што је и
основни задатак ове агротехничке мере. Око биљака се
нагрне растресита земља што омогућава успешнији раз
вој подземних делова биљке. Огртањем се земљиште

исушује па је у крајевима са влажном климом његова
примена обавезна, нарочито на збијеним и глиновитим
земљиштима. У равничарским крајевима огртање није
неопх одно већ се препоручује да се при другом праше
њу земља више нагрне на редове или се чак обави и
треће прашење, ако је неопходно, али без огртања.
У нашим производним брдско- планинским подручји
ма кромпира, огртање је обавезна мера неге. Препорука
је да се изврше дубља прашења и наглашено огртање,
како због структуре и квалитета земљишта тако и због
испаравања сувишне влаге. У сушним годинама ове ме
ре треба спроводити и у равничарским крајевима.
Огртање обављати када је земњиште умерене вла
жности. Огртање на сувише влажном земљишту проу
зрокује збијеност а на сушном - исушује влагу.
На већим парцелама огртање се обавља плугом огр
тачем. Обично се уради једно огртање, ретко два. Ако су
обављена два прашења онда је једно огртање сасвим
довољно, без обзира на остале услове.
И број прашења и огртања је у вези с количином пада
вина током вегетационог периода. У влажним годинама
кромпир треба окопавати чешће него у сушним.
Ма Љиљана Вуксановић

Житне стенице
Житне стенице се сусрећу у свим житородним крајеви
ма наше земље, а најзаступљеније врсте су E. austriaca,
E. maura и Dolycoris sp.
Презимљава одрасла форма у шуми под опалим ли
шћем. Рано у пролеће (март месец), стенице мигрирају
при топлом, сунчаном, мирном времену, а први ка жит
ним пољима и другим врстама из фамилије трава крећу
мужјаци. Топла пролећа, са малом количином падавина
изузетно погодује животу и развоју житних стеница.
Штете на биљкама причињавају имага и ларве. Рано у
пролеће имаго пре полагања јаја насељава стабљику и
сише сокове. Као последица исхране јавља се жутење,
постепено пропадање и сушење централних избојака
младих биљака житарица. Касније, у мају и јуну, насељава
клас, узрокује њихову стерилност и појаву штурих, белих
класова. Економски су најзначајније штете које настају у
другој половини јуна и коју узрокују ларве четвртог и пе
тог стадијума развоја, као и имаго нове генерације. Житна
стеница развија једну генерацију годишње.
У природи постоје бројни природни непријатељи жит
них стеница; паразитне осице из родова Telenomus, Asol
cus и Dissolens (Hymenoptera), чије женке полажу јаја у ја
ја житних стеница и хране се унутар њих. Паразитирана
јаја добијају љубичасту боју. Велики значај у редукцији
житних стеница имају и паразитне муве tahina (Diptera).

Хемијске мере се спроводе у пролеће, када се утврди
присуство 3–4 имага / m², односно када њихиова број
ност пређе праг штетности. Избегавањем овог третма
на, даје се могућност развоја јајних паразита и предато
ра, који су у ово доба веома активни, и пружа могућност
биолошкој регулацији бројности штеточине.
Ма Марија Ивановић
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Сенажа луцерке
Кошење првог откоса луцерке и спремање сена је ове
године проблематично због нестабилних временских
прилика и честе кише. Последице тога су знатни губици
хранљивих материја а храниво ни приближно не одго
вара квалитету луцеркиног сена.
Препорука је да се у наредном периоду више разми
шља о спремању сенаже од првог откоса луцерке или
сенаже луцерке мешањем са биљкама које се лако си
лирају који је примерен за јесен.
За разлику од силаже, сенажа има већи садржај суве
материје (40–60 %).
Процес спремања сенаже луцерке почиње делимич
ним сушењем (провењавањем) покошене масе што је
слично поступку припреме сена а наставља се конзер
висањем провенуле масе као код силаже. Предности
оваквог начина конзервисања луцерке су вишеструке:
• квалитет провенуле зелене масе је очуван па је хран
љива вредност сенаже најприближнија зеленој маси
од које се припрема.
• губици најквалитетнијих делова биљке (лишће и цве
тови) су минимални,
• добијање хранива јефтинијег од сена луцерке,
• добијање хранива квалитетнијег од сена луцерке
(сенажа луцерке садржи 20 до 24 % укупних проте
ина у сувој материји а сено 16 до 18 %),
• бољи производни резултати у исхрани крава,

• интензивније коришћење површина под луцерком
јер се због нешто раније косидбе и брзог уклањања
покошене масе са парцеле луцерка брже регенери
ше.
Постоји неколико начина за припрему сенаже луцерке:
• провењавање покошене зелене масе,
• мешање са биљкама које се лако силирају,
• додавање сировина са већим садржајем шећера
(прекрупа зрна кукуруза, меласа, суви резанци ше
ћерне репе, сурутка у праху),
• биолошки додаци (бактеријско-ензимски инокулан
ти).
Покошена луцерка, зависно од временских прилика,
треба да провене (да се суши) од 3 до 4 па до 6 до 8 ча
сова а некад и више. Циљ је да се влага у покошеној маси
сведе на 45–55 %. Тако провенула маса се сецка силокомбајном и њоме се равномерно пуни објекат за сенажу.
Приликом пуњења објекта маси се могу додавати:
• прекрупа зрна кукуруза у количини 4 до 7 %,
• сурутка у праху (дехидрирана сурутка) у количини
1 до 3 %.
биолошки додаци (инокуланти) и друго.
Виолета Петровић-Луковић

Измене ИПАРД програма
На основу спроведених јавних позива за ИПАРД про
грам и на основу реалних потреба на терену предвиђен
ИПАРД програм за период 2014–2020 је измењен у сле
дећим сегментима:
• Сва територија Републике Србије се може сматра
ти руралном територијом, изузимајући територије
насељених места са густином насељености изнад
150 становника по km2 у 27 градова и граду Бео
граду, који су дати у Списку насељених места изван
руралних подручја.
• За Меру 7 могу конкурисати све фирме и лица са
газдинством регистровани за туризам чије би се
инвестиције реализовале у подручјима која нису на
овој листи.
• Испуњеност минималних националних стандарда
код пољопривредних газдинства до 15 ha у Сектору
воћа и поврћа ће се проверaвати само у оквиру овог
сектора у којем корисник подноси захтев, а не на це
лом пољопривредном газдинству.
• За конкурисање за фарме родитељских јата потре
бан је уписан објекат за производњу родитељског
јата кокошака тешког типа.
• Пољопривредна газдинства морају имати минимум
2 ha и максимум 20 ha јагодастог воћа и минимум 5 ha
4
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и максимум 100 ha другог воћа на крају инвестиције,
осим у случају складишних објеката где критеријуми
морају бити задовољени на почетку инвестиције.
Код сектора воћа подржаће се инвестиције и у поди
зање и обнављање засада воћа (куповина вишего
дишњег садног материјала - осим једногодишњих
биљака), укључујући припрему земљишта.
Код сектора поврћа промењени су услови везани за
површине на отвореном и сада су од минимум 3 ha
до максимум 100 ha поврћа на отвореном.
Код кланица се посматра минимални наведени капа
цитет клања по дану а не за 8 радних часова
Код критеријума за бодовање пројеката за туризам
додатне бодове ће добити подносилац који је жена
или предузеће које у својој структури запослених
има најмање 30% жена.

Поред ових измена од ове године креће и ОБАВЕЗНА
обука за кориснике ИПАРД програма који немају искуства
у пољопривреди.
За лица која као услов имају стручну обуку у минимал
ном трајању предавања од 50 часова, у одговарајућем
сектору у области пољопривреде, а најкасније до дана
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подношења захтева за исплату IPARD II подстицаја, биће тодавци Пољопривредне саветодавне и стручне службе
организоване обуке.
Републике Србије.
Обука је намењена искључиво лицима која поседују
Решење о одобрењу пројекта и обуку реализују саве
Виолета Петровић-Луковић

Зелена резидба воћака
Резидба воћака је једна од најзначајнијих помотех
ничких мера, а њен циљ је одржавање правилног облика
круне, брже пророђавање, регулисана и задовољавају
ћародност, висок квалитет плода, дуг век стабла, мања
оштећења од биљних болести, штеточина и временских
непогода.
Савремене технологије гајења воћа све више указују
на неминовност у спровођењу летње, тј, зелене резид
бе.
Препоручује се за готово све воћне врсте а за бре
скву која развија велики број бијних ластара ова мера
је обавезна.
Зеленом резидбом се потенцира пораст младих ласта
ра, који имају повољан распоред у круни и не засењују
унутрашњост, а ограничава пораст сувишних, који би
иначе зимском резидбом морали да се уклоне. Ова ре
зидба има задатак да обезбеди услове за образовање
родних пупољака за наредну годину. Одстрањивањем
сувишних младара одстрањују се сувишни потрошачи
воде и хране, а светлост и ваздух лакше продиру у уну
трашнјост круне.
Зелена резидба се посебно препоручује за бујније сор
те јабука, попут Глостера, Грени Смита, Мелрозе и слич
них. Ова резидба долази до изражаја само ако се изведе
правовремено.

• Воћке се орезују по завршетку активног вегетативног
пораста, обично крајем јуна и почетком јула месеца.
Због смањене влаге у земљишту и високе температу
ре ваздуха, воћке интензивно дишу. Зато је потребно да
се одстрани и један део лишћа. Тако се преос тало лишће
нормалније снабдева водом и храном.
• Превише касна зелена резидба не даје жељене ре
зултате, као ни одстрањивање веће масе лишћа.
Зеленом резидбом се одстрањују младари који се раз
вијају непосредно уз вршне младаре примарних и секун
дарних грана и сви онии који су бујни, а нису потребни
воћки. Такви младари препознају се по томе што избијају
с горњих страна и бујнији су од осталих, или избијају под
оштрим углом на водитељици. Посебну пажњу треба
обратити да се током зелене резидбе редовно дезин
фикују маказе, јер се тако спречава ширење евентуално
присутних вируса.
Дипл. инж. воћарства
Биљана Милосављевић
ПССС Крагујевац

Пепелница у виновој лози
Пепелница напада све зељасте делове на виновој ло
зи: лишће, ластаре, цветове и гроздове.
Посебно је штетна на гроздовима јер доводи до пуца
ња бобица које се затим суше и пропадају.
Симптоми се прво јављају на лишћу, на коме се ства
рају веће или мање пепељасте пеге.
Лишће може бити заражено у свим фазама развоја
без обзира на старост. Паразит се развија како с ли
ца, тако и с наличја листа. У пролеће се на лицу јавља
неприметно тамно-зелена боја, а временом симптоми
су јаснији јер се развија брашнаста навлака која је бели
часта са лица и сивкаста са наличја. Заражено лишће се
деформише.
Развој пепелнице на листу је мање штетан него на
гроздовима.
Ластари бивају заражени док су зељасти. После здр
вењавања на њима се уочавају мрке или црвенкасте
зоне појединачне или повезане. Зељасто ткиво ласта
ра постаје загасито, што омета секундарно дебљање.
Врхови заражених младара се често потпуно суше. За

хваћени ластари се не смеју користити као резнице за
калемљење лозе.
Цветови су ређе заражени пре оплодње. Често су за
хваћени поједини делови цвета, нарочито они у групама.
Беличаста колонија се развија на захваћеним цветовима,
што доводи до њиховог сушења и пропадања. Гљива се
даље развија и на шепурини на којој се јављају симптоми
слични као на ластарима.
Највеће штете пепелница узрокује на гроздовима. Бо
бице могу бити заражене од самог заметања па до по
четка зрења. Заражене младе бобице добијају пепеља
сто-зелену боју и убрзо бивају прекривене брашнастом
масом репродуктивних органа гљиве. Већина заражених
бобица се сасуши и опадне.
На бобицама је пепелница посебно значајна у фази
њиховог интезивног пораста и пред затварање гро
здова кад бобице почињу да се додирују. На њима се
развија беличаста колонија гљива.
При заразама у фази дозревања бобице не бубре и
обично не пуцају, али се на њима развија прљаво сива
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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мицелија услед чега грозд бива прекривен прљавом на
влаком, што знатно умањује квалитет грожђа.
Температура је главни фактор који ограничава развој
гљиве. Оптимална температура за инфекцију и развој
болести је 20Cº-27Cº. Док се пораст гљиве обавља у ин
тервалу од 6 Cº-32 Cº. Температура изнад 35Cº инхибира
клијање конидије и на температури изнад 40 Cº конидије
угињавају.
На 25 Cº конидије проклијају за око 5 часова.
Пепелница се на виновој лози јавља рано у вегетацији, па
се са заштитом против пепелнице мора одпочети убрзо по
кретању винове лозе. Када ластари достигну 5–10 цм ду
жине, односно када је на њима развијен трећи лист.
Друго прскање се обавља пред цветање, а треће ка
да бобице достигну 2/3 укупне величине. Број прскања

може бити већи. Понекад до цветања се може обавити
три, а после цветања 1–2 прскања. Прва 2–3 третирања
против пепелнице треба обавити квашљивим сумпором
(Косан, Колусол). Ако је прохладно примењује се јача, ако
је време топло мања концентрација препарата.
Сумпор на пепелницу делује парама, па његова ефи
касност зависи пре свега од температуре. Оптималне
температуре за деловање сумпора крећу се од 22 Cº до
30 Cº. Док се на 35 Cº употреба сумпора не препоручује,
јер се јавља фитотоксичност. За сузбијање пепелнице
успешно се користе и други фунгициди, као: Топас, Тилт,
Фалкон, Вивандо, Посталон, Луна еxпириенце и др.
Дипл. инг. Горан Варјачић

Квалитет лозних калемова
Подизање засада винове лозе је финансијски велика
инвестиција (15.000 Е /ха). Период експлоатације вино
града је 30–40 година. Због наведених разлога неоп
ходно је посветити максималну пажњу свим факторима
који могу утицати на квалитет и дуговечност засада. За
подизање винограда неопходно је користити искључиво
лозне калемове прве класе. Од квалитета лозних кале
мова зависи проценат пријема (а самим тим и уједначе
ност) као и квалитет будућих чокота.
Према правилнику о квалитету садног материјала ло
зни калемови прве класе морају имати следеће особине:
спојно место мора бити потпуно срасло, чврсто спојено
и анатомски потпуно зрело, без икаквих изражених гу
ка и задебљања фитопатолошког порекла. Савијањем
основе ластара-виоке помоћу палца десне руке до 45º
не смеју се појавити било какве пукотине на спојном
месту. Коренов систем треба да је развијен и мора да
има најмање 3 добро развијене и правилно распоређе
не жиле. Дужина сваке жиле мора да износи најмање
20 цм, а дебљина при основи најмање 3 мм у пречнику.
Корен треба да је здрав и неоштећен од било каквих
механичких повреда. Ластар треба да је добро развијен
и да на дужини од најмање 30 цм (мерено од основе)
има најмање 5 окаца, да је добро сазрео и неоштећен
од биљних болести и штеточина, града или других ме
ханичких повреда.
У промету се веома ретко срећу лозни калемови који
нису парафинисани. Сам процес припреме и парафини
сања лозних калемова најчешће изводи произвођач
садног материјала. Поступак садње парафинисаних ло
зних калемова се унеколико разликује од стандардних.
Приликом садње парафинисаних лозних калемова није
потребно правити хумку од земље, што смањује тро
шкове садње а током вегетације није потребно одржа
вати хумку. Код парафинисаних лозних калемова није
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потребно изводити ампелотехничку меру уклањања
брандуса (површински коренови) јер се под утицајем
парафина не развијају, што додатно смањује трошкове
одржавања младог винограда.
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Дипл. инж. воћарства и виноградарства
Данко Петровић

Штала за музне краве-како да објекат буде једноставан а квалитетан?
Kрава је домаћа животиња која воли што природније
амбијенталне услове. Никако не подноси затворене, ску
чене, непроветрене просторије. Због великог значаја ко
ји ова врста стоке има, потребно јој је обезбедити да се
осећа што комфорније и опуштеније како би дала макси
малне производне резултате. Велику грешку прави онај
пољопривредни произвођач који у јесењим и зимским
данима затвори сва врата и прозоре на објекту за гове
да. На жалост код нас је још увек много таквих сточара.
Тако се у стаји ствара амонијак, огромна влага, краве су
нерасположене, узнемирене и коначно млечност јединки
и квалитет млека опадају.
Било да се ради о везаном или слободном систему
држања крава, потребно је направити објекат без тава
нице, са доста светла, висине на најнижем делу 2,5 м., а
до највишег дела крова 4 метра. Неопходно је да улаз у
објекат буде довољно широк да трактор може несмета
но да уђе. Хранидбени ходник је у средњем делу, а према
јаслама не сме да има никаквих запрека, да би се храна
која испадне из јасала лако вратила. Најбоља је дужина
лежишта од 180 цм. Обратити пажњу да увек има до
вољно чисте, суве простирке и стално присутне чисте
пијаће воде у појилицама.
Kравама ниска температура нимало не смета, па је
заблуда да у време хладних дана треба потпуно затво
рити објекат. Напротив, неопходно је стално присуство
чистог ваздуха.

У Француској, као и у другим развијеним земљама, кра
ве се често држе слободним начином држања и радо иду
ван објекта на снег. То је доказ да воле што природније
и једноставније услове, а ништа им не смета хладноћа у
погледу производних резултата.
Одлична варијанта је да се при градњи објекта потпуно
изоставе уздужне стране (да се уопште не праве). Kада
почну хладнији дани бале сламе се поређају, уместо уз
дужних зидова, све до крова. Са доласком пролећа један
по један слој бала сламе се скида тако да све до доласка
хладнијих дана уздужне стране су потпуно отворене. Ова
кав начин изградње штале се у пракси показао као веом
а
добар. За животиње се ствара одличан амбијент, пријатно
им је, здравије су и дуговечније. Самим тим дају више млека,
веома је значајно истаћи значајну уштеду у финансијама
код овако направљене стаје. Наиме штала за 20 музних
крава овако направљена кошта 250000 дин. То је значајна
уштеда у односу на зидане, класичне објекте.
Најзад интересантно је напоменути и коришћење песка
за простирку. Наиме, уместо разних варијанти простирке,
чак и сламе, у развијеним земљама Европе и Америке све
више се користи песак. Показало се да он има више по
зитивних страна у односу на друге видове простирке за
краве. Детаљније о песку као одличној врсти простирке и
предности у односу на друге врсте у посебном чланку.
Дипл. инг. сточарства Горан Јоксић

Подршка ИПАРД програма за развој сеос ког туризма
Одмор на селу, или сеoски туризам, представља при
времну промену места боравка, која углавном подразу
мева долазак становништва урбаних средина у простор
но пејзажну и здраву средину.
Данас, када многа деца из великих градова, нису ника
да видела уживо ни краве ни ,коње, овце, патке и друге
домаће животиње, сеоски туризам представља одличан
начин да се упознају са животом на селу, природним бо
гатством села, са културом и традицијом тог краја.
Да би се створили што бољи услови за бављење сео
ским туризмом, побринули су се Министарство пољопри
вреде и Европска Унија. Током 2019. године очекујемо
Јавни позив за Меру 7, која се односи на диверсифи
кацију пољопривредних газдинстава као и на развој
његовог пословања, односно развој сеоског туризма.
Циљ ове мере је развој пословних активности и отва
рање нових радних места, побољшање квалитета жи
вота на селу, а све у циљу останка на селу, у првом реду
младих.
Висина подстицајних средстава за оне који се опреде
ле да улажу у сеоски туризам је 65% од укупно прихва
тљивих трошкова, а износ подстицајних средстава од
5000евра, па до 300.000евра стим, да корисник ових

средстава може максимално искористити 400.000 евра
у оквиру ИПАРД програма.
Корисници ових средстава могу бити регистровани
пољопривредници или чланови пољопривредног га
здинства који се баве пољопривредним и непољопри
вредним активностима на селу. Ове активности могу да
раде микро и мала приватна правна лицакоја су основана
у руралним подручјима као и изван њих а инвестиција се
налази у руралним подручјима.
Да би, као корисници могли да остваримо средства, мо
рамо бити регистровани у складу са Законом о туризму,
доказати да смо измирили обавезе по основу јавних
прихода, а одобрену инвестицију морамо користити на
менски најмање 5 година.
Уколико нисмо измирили обавезе, потрудимо се да
то урадимо пре објављивања Јавног позива, да будемо
спремни, јер сеоски туризам постиче развој примарне
пољопривредне производње, доприноси очувању здра
ве животне средине, старих заната, подтиче запошља
вање и останак младих на селу, а може променити и еко
номску слику целог села.
Драгана Јелић, мастер менаџер
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Трешњина лисна ваш
Трешњина лисна ваш је хетерецијска врста, која жи
вотни циклус проводи на више домаћина. Примарни до
маћини су јој трешња и вишња, а секундарни врсте из
фамилија: Scrophulariaceae (зевалице), Rubiac eae (броћи
ке) и Cruciferae/Brassicaceae (купусњаче).
Врста презимљава у форми јаја, у пазуху пупољака
трешње. Рано у пролеће (март-април месец), легу се
оснивачице, које у вршним, распуклим пупољцима фор
мирају колоније. Топло време погодује интезивном раз
множавању и брзом развоју, па ваш на трешњи развије
3–4 генерације. Почетком лета ваш одлази на прелазне
домаћине, где ће се развити још 2–3 генерације, а потом
се на јесен враћа на трешњу ради полагања зимских јаја.
Одрасле јединке (бескрилне и крилате женке) су заобље
ног, црног, сјајног тела, дужине око 2 mm.
Ваши наносе штете сисањем биљних сокова. Младо
лишће трешње се увија, смањујући асимилациону по
вршину. Зауставља се пораст летораста. Убоди ваши
на листу вишње не узрокују увијање. Продукт њиховог
метаболизма-медна роса, представља погодан медијум
за развој гљиве чађавице. Ваши су преносиоц и биљних
вируса.

Оцена интензитета напада обавља се:
– у току зиме, прегледом грана и утврђивањем прису
ства положених јаја,
– у време најјачег напада, прегледом летораста и утвр
ђивањем процента нападнутих врхова по биљци.
Уколико се зимским прегледом утврди присуство два
јајета на 2m дужине грана, односно у току вегетације 5%
летораста на којима су присутне колоније ваши, неопход
но је спровести одговарајуће третмане. Зимски третман
воћака обавља се препаратима на бази минералног уља.
У току вегетације могу се користити инсектициди реги
стровани за сузбијање трешњине лисне ваши. Примена
инсектицида пред бербу мора се спроводити искључиво
према наведеном упутству, уз обавезно поштовање
каренце примењених препарата. Применом инсектици
да у току вегетације смањује се популација природних
непријатеља трешњине лисне ваши (фотографије: при
родни непријатељи трешњине лисне ваши-бубамаре;
трешњине лисне ваши и положена јаја бубамаре).
Ма Марија Ивановић

Удруживање пољопривредних произвођача
Опредељење за живот и привређивање на селу, мора
добити нови смисао. Одавно је прошло време када је по
љопривреда била занимање које је нужни избор.
Дужи низ деценија, из села се одлазило у градове на
школовање и рад, док су села остала полупразна па чак
и напуштена. Старачка домаћинства чине већину сеос ке
популације. Осим њих, заступљене су и породице којима
је пољопривреда узгредно занимање, јер су чланови
запослени и остварују приходе из радног односа. Трећу
групацију житеља села чине млађи људи, којих је на жа
лост бројчано најмање а који се пољопривредом баве
као једином делатношћу и од ње живе заједно са чла
новима својих породица.
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Последњих година изражен је тренд увећавања зе
мљишног поседа млађих домаћина, узимањем у закуп
приватног или државног земљишта. Управо из тих раз
лога, на подручју рада Пољопривредне саветодавне и
стручне службе Крагујевац, све је веће учешће „нових“
произвођача који обрађују више десетина хектара (у
просеку између 20–30 ха).
Са циљем постизања рентабилне и профитабилне
производње, стручна служба својим редовним активно
стима врши едукацију у свим сегментима пољопривред
не производње. Резултат рада огледа се кроз промену
структуре биљне и сточарске производње, у примени
савремених агротехничких мера, бољим приносима... И
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поред тога, већина је суочена са лошим амбијентом и
На тај начин одмах би били видљиви резултати у сле
условима за обављање пољопривредне производње. дећим областима:
Превазилажење поменутих проблема не може се оче – Повољнији услови набавке репроматеријала
кивати у условима где су наши произвођачи пуки инди – Лакши излазак на тржиште
видуалисти и свако за себе набавља репроматеријал и
– Јаче преговарачке способности задруге...
пласира производе, наравно, под условима који им се
нуде и на које појединачно не могу утицати.
Након тога у извесном временском периоду оствариле
Могућност удруживања је шанса за све произвођаче, би се и друге предности.
можемо рећи предузетнике, који су се определили за рад
– Конкурентност
у својим „малим фабрикама“ под отвореним небом.
– Лакше увођење система квалитета
Задруге морају да поврате незаменљиву улогу по – Квантитет производње
средника између државе и сељака, односно задругара
– Континуитет у испоруци робе
са друге стране. Мора се обновити и наставити њихова
– Нове технологије и нови производи
финансијска, образовна и пословна функција.
– Прерађивачки капацитети
Задруге морају да спајају интересе, јер без богатог се – Производи више вредности...
љака нема ни богате државе.
Сузана Нешковић

Рационализација минералне исхране гајених биљака
Да би остварили основни циљ пољопривредне про
изводње- ПОСТИЗАЊЕ ОПТИМАЛНИХ ПРИНОСА УЗ
ЗАДОВОЉАВАЈУЋ КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА- велика ула
гања су неопходна. Поједини трошкови су незаоб
 илазни
и постоји оправдање али не и компензација за њих (упо
треба декларисаног семена).
Међутим, неки од трошкова нису увек економски
оправдани као што је рецимо случај са употребом ми
нералних ђубрива.
Опште је позната чињеница да је ђубрење мера која
утиче на повећање приноса као што може ублажити
ефекте сушних година и осталих неповољних еколо
шких фактора чиме утиче и на његову стабилност. Та
кође, зна се и да неконтролисана и дуготрајна употреба
минералних ђубрива може изазвати деградационе про
цесе у земљишту, као и загађење средине.
Суштина решавања овог проблема је у прилагођавању
ђубрења потребама гајених биљака, а не у пуком „баца
њу, , ђубрива како се устаљено дефинише ова агротех
ничка мера.
Јединствен систем ђубрења не постоји. Уколико се по
сматра производно подручје, климатски и земљишни
услови су јако варијабилни. Што се тиче биљних врста,
свака има специфичне захтеве у минералној исхрани.
Корак даље је и чињеница да се појединачно за сорте и

хибриде знају потребе у исхрани које би требало испу
нити да би се добио максимум сваке/ог од њих.
Уколико се ђубрење спроводи без основних пред
знања о стању обезбеђености земљишта и потребама
врсте-сорте/хибрида, може се говорити о неправилној
примени минералних ђубрива како у погледу количи
на, формулација, времена и начина примене. Може се
рећи да смо тада спровели улагања без икаквог сми
сла и оправдања. Уколико је унето недовољно хранива,
не може се постићи задовољавајућ принос. Недостатак
али и сувишак, нагомилавање појединих елемената у
земљишту лоше утичу на животни циклус биљака, неки
су токсични, неки блокирају корисне састојке и поспешују
усвајање штетних.
Пут ка рационализацији савремене биљне произ
водње, мора бити базиран на спровођењу систематске
контроле плодности земљишта. Такође, јако је важно
да се прати и стање и обезбеђеност земљишта микро
елементима, а по потреби пратити и присуство тешких
метала као и других загађивача уколико за то постоје
оправдани разлози.
Сузана Нешковић

Корисници система су пољопривредници, банке, привредни субјекти, медијске куће, саветодавци,
аналитичари... На систему ради 18 градова-центара са 3–5 известача по граду, Институт за примену наук е у
пољопривреди - ИПН, и МПШВ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

www.agroponuda.com
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Цене житарица и сточне хране у Србији за период 13.-19.05.2019. године
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68
35
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73 63 60
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25
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26
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25 25
50
25
24
40
22
70
65
21
23
35
41
20 20
21
25 23
50
24
20

19
20 12
21

24

80
25
42
21
20

67

23

28

22

20

16.5
49

24
16
16.5
23 21.0
38
25 18.5

24

19

37
16

22
38

Зрењанин

20
20

20 17
19
20 22
40

29.5

15

15

С. Митровица

20 17
19 17
20 22
40

21

37
18
16
24

24
16
25

20

21

15
16
22
40
20
16

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Ужице

20 17
16 15
21 23

17

24.97

Шабац

Лесковац

Зајечар

ВОЈВОДИНА

Врање

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Газдинство
Газдинство
Газдинство
Газдинство
Газдинство
Малопродаја
Малопродаја
Малопродаја
Малопродаја
Малопродаја
Малопродаја
Пијаца
Пијаца
Пијаца
Пијаца
Пијаца
Пијаца
Пијаца
Силос
Силос
Силос
Силос
Силос
Силос

Крагујевац

џак 50кг
бала 12-25кг
џак 50кг
џак 50кг
џак 50кг
џак 50кг
џак 25кг
џак 50кг
џак 33кг
џак 33кг
џак 33кг
џак 50кг
бала 12-25кг
џак 50кг
џак 50кг
џак 50кг
џак 33кг
ринфуз
џак 50кг
ринфуз
ринфуз
џак 50кг
ринфуз
џак 50кг

Чачак

Место продаје

Кукуруз (окруњен, природно сушен)
Луцерка (сено у балама)
Пшеница
Сојино зрно
Сточни јечам
Кукуруз (окруњен, природно сушен)
Луцеркино брашно (мин 15% протеина)
Пшеница
Сојина сачма (44% протеина)
Сточно брашно
Сунцокретова сачма (33% протеина)
Кукуруз (окруњен, природно сушен)
Луцерка (сено у балама)
Пшеница
Сојино зрно
Сточни јечам
Сточно брашно
Сунцокрет (зрно)
Кукуруз (окруњен, природно сушен)
Кукуруз (окруњен, природно сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки сушен)
Пшеница
Пшеница
Сојино зрно

Београд
Обреновац

Производ

Јединица мере

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

20

22

22
38 38.0

15

20

12
10
8
13

13
12
10
14
260
350
450
250 350 350
700 750 800

12
11
270
450
350
700

11
10
9
12
270
450
350
700

Зрењанин

11
10
9
14
250

Суботица

12
11
10
13

С. Митровица

12
11
10
13
250
400
360

Сомбор

11
10
9
12
250
320
300
800

Нови Сад

11
9
7
13
200
330
270
700

Ужице

Зајечар

11 10 11 11 12
10 9 10 10 11
9
8
9
9 10
12 12 12 12 13
220 280
280 260
350 600 400
300 300 300
350
600 700 650
800

Шабац

Врање

11
10
9
13
300
380
300
720

Лесковац

Смедерево

13
11
8
14
220
450
250
600

Пирот

Пожаревац

13
12
11
14
250
400
300
800

Ниш

Краљево

13
12
11
14
230
450
350
900

Лозница

Крагујевац

комад
комад
комад
комад
кг
кг
кг
кг

ВОЈВОДИНА

Чачак

Јаја (А)
Јаја (B)
Јаја (C)
Јаја (S)
Пилетина (све расе)
Бели сир (масни)
Бели сир (полумасни)
Кајмак

ЦЕНТРАРЛНА СРБИЈА
Београд
Каленић
Београд
Скадарлија

Назив производ

Јединица мере

Цене јаја, пилећег меса и млечних производа - зелене пијаце у Србији
за период 13.-19.05.2019. године

13
12
11
14
250
450

12
11
11
14
250
350
500

900

Цене живе стоке на сточним пијацама у Србији за период 13.-19.05.2019. године

Бикови
Двиске
Јагњад
Јарад
Јунад
Јунад
Козе
Краве за клање
Краве за клање
Крмаче за клање
Овца
Прасад
Прасад
Телад
Телад
Товљеници
Товљеници
Шиљежад

10

>500кг
све тежине
све тежине
све тежине
350-480кг
>480кг
све тежине
све тежине
све тежине
>130кг
све тежине
16-25кг
<=15кг
80-160кг
80-160кг
80-120кг
>120кг
све тежине

220
260

200 150
270 250
200

140

120

150
270
280

150
220

150 130
140 120
240 250
250
160 150
160 140

260
280
200

150
100
130
250
460
150
130

270
280
230

300
250

150

120

100
160
250
280
150

160
260

300
240

290 270 300
220
220
260
140

150

150

300
300

140 160 150
240 260 240
250 270 250

450
180
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300

370
420
160 160
170
220

290
250
120

140
130

С. Митровица

Сомбор

238

250

260 270 280 300 250
240
230
260 220
140
150
120
140 120 120
280 270 270
290
360
480
160 160
140 150

160
250
270

Нови Сад

Ужице

Шабац

Лесковац

Зајечар

Војводина

Врање

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Тежина/узраст

Чачак

Производ

Београд

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

110
270

140
250

400
130

540
140
120

160
110
160
280

140

Цене воћа на зеленим пијацама у Србији за период 13.-19.05.2019. године

80

80

80
200
300
150
200
250
900
150
350

70
80
250
250
150
180
150
900
150
250

50

50

50

80 40

40 50
40

80
250 170
120

С. Митровица

Зрењанин
50

Сомбор

Нови Сад

Ужице

Шабац

Лесковац

Зајечар

Врање
50

35
50 80 40
35 60
80 30 50 40 50
200 250 250 250 220 250
200 200
180 120 180
200
160
130
140 170 180 160
200 160 120
130 150 160 150 130
120
900 800 700 800 700 700 800 700 800
120
120 120 130 100 100
350 250 250
150 250 400
270

150 130 150
150
150
60
50

Панчево

Смедерево

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

150 130 130 150 150 140 140 150 120 140 150 140 110 140 150
200
140
180
50
35
50
50
35 50
40 30 25
50

Крагујевац

150
250
60

Чачак

Београд
Скадарлија

Банана (Banana)
Грејпфрут (Grapefruit)
Јабука-Ајдаред (Apples Idared)
Јабука-златни делишес (Apples Golden
Delicious)
Јабука-Greni Smit (Apples Granny Smith)
Јабука остала (Apples-other)
Јагода (Strawberry)
Киви (Kivi)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина (Tangerine)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)
Трешња (Sweet cherry)

ВОЈВОДИНА

Београд
Каленић

Производ

Пожаревац

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

80

100

50

70
100
230 250
220

90

50
60 50
250

60

350
250
250 130
180 150
160 170 170 130 180
150
900 700 700 900 800 1000 900 800 1000
120
130
150
150
300 250
300
250

Цене поврћа на зеленим пијацама у Србији за период 13.-19.05.2019. године

80

90

70
120
80
700
30
120

90
150
120
500
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300 примерака

70

100

90 70
130 110
60 80
450 450
30
80 30 100
200
200
200
120 150
300 250 250 250
200
30 50
30
100
80
150 90 60 130
30 40 35 30
100
80 60

80

110 150

100 70
60 80 90
160 100 180 180 200 200
100 60 110 100 80 100
500
700 600 600
30 30 30 40 50 45
120 90 100 120 150
400 450
400
190 160
180 200 250
260 240
250 300 300
150 170
250
20 30
50
70 100
180
100 120 140
120 100
30 20 40 50 50
90 90
80 100 100

Зрењанин

90

230
50 60 60 80
200 250 220 150 150

70

С. Митровица

70

Сомбор

80

70 70 70 70
190 120 120 180
70 70 100
50
500
600
25 40 250 30
100
80 120 120
300
350
300 300
180 130 150 200 120
250 200 300 300 250
200 180
40 30
50 30
100 100
80 80
100
100 80 100
20 25
30 30
100 80 100 60 100

100
200
80
700
40
150
450
450
200
350
200
40
150
120
50
100

Панчево

120 100 120 70
100
180
80
800
40
200
600
600
200
400
250
40
150
120
50
100

Нови Сад

300
250
70 60
120 130

Ужице

60

Шабац

300
80
300

Лесковац

Пирот

70

Зајечар

Ниш

200 150 350
100 80 70 50
150 150

Врање

Лозница

Смедерево

Краљево

Пожаревац

Крагујевац

Броколи (Broccoli)
Цвекла (Beet)
Карфиол (Cauliflower)
Краставац-салатни (Cucumber for
salad)
Кромпир (Potato)
Кромпир млади (Young potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук млади црни (Spring onion)
Лук-црни (Onion)
Паприка-Babura (Pepper-babura)
Паприка-остала (Pepper-other)
Парадајз (Tomato)
Пасуљ-бели (Beans white)
Празилук (Leek)
Ротквица (Radish)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице (Zucchini)
Зелена салата (Lettuce)
Шаргарепа (Carrot)

Чачак

Производ

Београд
Каленић
Београд
Скадарлија

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

200
100 80
150
200

80

70

70

70
200
80
450
30
120
300
300
200
320
200
50
100
50
30
80

80
150
70

100
350
120
300
200
350
150
180
40
90

25

150
300
40
200
100
40
80
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Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине

