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Важне напомене за примену пестицида
– Пре отварања обавезно детаљно прочитати упуство
о примени препарата;
– Проверити да препарату није истекао рок примене и
да се његова примена уклапа у рок примене пред бербу
плодова;
– Проверити да не постоји опасност од тровања пчела
које у воћњаку, винограду посећују коров или друге биљ
ке у фази цветања. Пре третирања обавестити пчеларе
у суседству до три километра удаљености, најмање на
три дана пред прскање усева у цветању. Стоку из трети
раног објекта удаљити најмање за три недеље;
– Проценити степен опaсности за суседне биљке услед
заношења капи;
– Прибор за справљање раствора и прскалица морају
бити чисти и без остатка пестицида од ранијег трети
рања;
– Никако не користити исту прскалицу и за третирање
корова. Ако се то деси, обавезно извршити детаљно
прање прскалице детерџентом за суђе и добро испрати
водом;
– Користити увек свеже справљену течност за прскање
коју треба обавезно сипати кроз густо сито у прскалицу,
како би одстранили механичку нечистоћу која може до
вести до зачепљења дизни прскалице;

– Користити само ону количину (концентрацују, дозу)
препарата, која је наведена у упуству о примени одре
ђеног препарата;
– Одређену количину препарата најпре помешати са
мало воде, а затим постуно, уз мешање, разблажити до
потребне концентрације;
– Третирање тако обавити да буду довољно оквашени
и лице и наличје листа
– Биљке не прскати после кише или јаке росе, док су
мокре, јер на лишћу имају довољно течности па не може
да прими нову количину;
– Избегавати прскање у цвету изузев препарата који
нису отровни за пчеле;
– Избегавати прскање по ветру, при високим темпера
турама и у спарним данима. Прскати ујутро после росе
или касно поподне, а најбоље пред сумрак;
– Ако се при мешању течног препарата са водом издва
ја при дну или на површини воденог стуба уљани слој,
такву смешу(мешавину) не треба користити јер може
бити фитотоксична за гајену биљку.
Горан Варјачић
Пссс Крагујевац

Процена приноса кукуруза са Демо огледа кукуруза 2019.год.
Сврха Демо огледа је да се представе и упореде хи
бриди кукуруза различитих група зрења, различитих се
менских кућа, који су им производне могућности у устим
агроклиматским условима и при истој агротехници, да се
сумирају резултати а произвођачи размене искуства.
На нашем огледу у Лужницама (општина Крагујевац)
је засејано 23 хибрида семеном домаћег сортимента:
НС Института – 9 хибрида, ЗП Института – 11 хибрида и
фирме Суперио р – 3 хибрида, ФАО групе од 300–600
Оглед је у сасвим солидном стању захваљујући при
мењеној пуној агротехници почев од јесењег дубоког
орања и уношења стајњака у количини од 100 т на ову
парцелу површине од 2,28 ха, предсетвеној припреми
и сетви у оптималном року – 18.04. уз унос минералног
ђубрива SAN-а од 250 кг/ха. Хербицидни третман је био
дан после сетве.
Временске прилике су ове године биле мање накло
њене кукурузу него прошле године. Почетком августа
кукуруз је обећавао рекордне приносе, али су суша и
високе температуре током августа, довеле до видног
оштећења биљака кукуруза и убрзаног зрења што је
умањило очекиване приносе и до 20%.
Приноси сувог зрна по хектару прерачунато на 14%
влаге са Демо огледа у Лужницама (општина Крагује
вац)
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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НС хибриди
1. НС 3022
2. НС 3023
3. НС 4024
4. НС 4051
5. НС 5051
6. НС 5072
7. НС 6030
8. НС 6102
9. НС 6140

ЛК хибриди
1. Делија
2. Бећар
3. Сремац

обрано % влаге
биљака/hа		
(000)
50
48
48

16,8
32,4
29,2

принос сув.
зрна (кг/ха)
9 825
7 265
7 755

ЗП хибриди
ЗП 666
ЗП 606
ЗП 600
ЗП 560
ЗП 555
ЗП 548
ЗП 500
ЗП 427
ЗП 4007
ЗП 388
ЗП 366

обрано % влаге
биљака/hа		
(000)

принос сув.
зрна (кг/ха)

49
54
51
51
56
58
46
54
51

31,0
28,3
23,2
22,6
28,0
27,2
29,6
28,7
22,0

7 800
6 100
7 150
9 100
6 650
7 025
6 350
6 300
7 100

47
54
55
46
45
57
51
49
52
54
56

29,6
30,0
32,4
34,4
31,1
32,0
30,6
27,4
32,1
22,1
28,0

8 500
9 200
7 500
6 200
6 300
6 950
7 850
8 600
6 050
7 700
6 350

Резултати приноса су презентовани на традицион алној
манифестацији Дан поља кукуруза одржаној 03.09.2019.
год. На огледној парцели у Лужницама.
ма ратарства Љиљана Вуксановић

Нов трактор кроз четврти јавни позив ипард програма
Предмет четвртог Јавног позива су инвестиције у фи
зичку имовину и прихватљиви трошкови за набавку
новог трактора, са стандардним деловима, уређајима
и опремом за извођење пољопривредних радова, укљу
чујући припадајућу тракторску кабину.
Нови трактор који је предмет ИПАРД подстицаја у
складу са овим Јавним позивом је
1) моторно возило које има најмање две осовине и
које је првенствено намењено за вучење, гурање,
ношење или погон измењивих прикључака за из
вођење првенствено пољопривредних, шумских
или других радова и за вучу прикључних возила
за трактор, у складу са прописима којима се уре
ђује безбедност саобраћаја на путевима;
2) серијски произведен трактор који се први пут ста
вља у употребу и који је произведен најкасније
пет година пре године у којој се подноси захтев
за одобравање пројекта;
4

3) врсте Т1 до Т5 или С1 до С5 у смислу посебног
прописа који уређује поделу моторних и прикључ
них возила и техничке услове за возила у саобра
ћају на путевима;
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4) трактор који испуњава услове у области заштите
животне средине уређене прописима Европске
уније у овој области, а са којима су усклађени про
писи Републике Србије, односно чија емисија из
дувних гасова не прелази нормативе и стандард.

24.09.2019. године до 25.11.2019. уз пратећу докумен
тацију. На коверти обавезно назначити „Не отварати
-Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинставау набавку новог трактора–Четврти Јавни по
зив за Меру 1” и послати препорученом поштом или лич
Остварује се право на ИПАРД подстицаје за набавку но на адресу Министарство пољопривреде, шумарства
само једног трактора током трајања ИПАРД програма, са и водопривреде -Управа за аграрна плаћања, Булевар
одређеном највећом снагом мотора према обиму биљне, Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Беог рад.
односно сточарске производње која је предвиђена пра
вилником. Захтев се подноси на прописаном обрасцу од
мр Виолета Петровић-Луковић

Сектор јаја и сектор грожђа у ИПАРД програму
Измена Правилника за ИПАРД усвојена је 20.09.2019.
године и у оквиру измена новина је што су уведена два
нова сектора улагања сектор јаја и сектор грожђа и про
изводња садног материјала воћа и винове лозе.
Пољопривредна газдинства са минимум 2 ха и мак
симум 100 ха винограда на крају инвестиције, уписаних
у Виноградарски регистар, могу уз ИПАРД подршку да
подигну нове засаде винове лозе или изврше конвер
зију постојећих засада, инвестирају у системе против
градне заштите, или у системе за наводњавање, набаве
пољопривредну механизацију, укључујући воћарсковиноградарске тракторе (до 100 кW), или уз ИПАРД по
дршку изграде складишне капацитете, укључујући УЛО
хладњаче.
У сектору јаја пољопривредна газдинства са укупним
капацитетом објекта од минимум 5.000 и максимум
200.000 кокошака носиља могу да инвестирају у из
градњу/реконструкцију и опремање објеката за узгој
кокошака носиља, производњу и складиштење јаја, као
и хране за животиње, пољопривредну механизацију
(укључујући тракторе до 100 кW) и опрему.
Пољопривредна газдинства са капацитетом објекта
већим од 200.000 кокошака носиља, могу да аплици
рају за у реконструкцију и/или опремање производних
капацитета ради испуњења ЕУ стандарда у вези са до
бробити животиња, изградњу објеката за управљање
отпадом, третман отпадних вода, спречавање загађења
ваздуха, складиштење стајњака, као и у производњу
енергије из обновљивих извора на газдинству.
Правилником је унета и измена о испуњености мини
малних национ
 алних услова у области добробити жи

вотиња и заштите животне средине која се проверава
на целом газдинству. Испуњеност минималних нацио
налних услова у области добробити животиња не од
носи се на пољопривредна газдинства која аплицирају
за сектор воћа и поврћа и у Регистру пољопривредних
газдинстава имају уписано до 15 хектара под наведе
ним културама.
мр Виолета Петровић-Луковић

ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Свињска куга (Pestis suum classica)
Класична куга свиња (ККС) спада у вирусне болести
домаћих и дивљих свиња, таласастог карактера и високе
контагиозности. Ток болести може бити акутан, субаку
тан, хроничан, али може проћи и инапарентно и атипично
када представља посебан проблем.
Обележја акутног тока су хиперпирексија, анорексија,
депресија, вомитус, дијареја, коњуктивитис са појавом
петехијалних крварења по унутрашњим органима (хе
морагична септикемија).
Субакутни ток карактерише дужи инкубациони период,
као и појава хроничних пролива, дерматитиса и секун
дарних бактеријских инфекција.
Појава слабо вирулентног вируса и делимично имуна
популација животиња дају слику хроничног тока или
симптоми потпуно изос тају.
Морбидитет иде до 100%, а морталитет може да ва
рира од 0 до 100% .
Спорадично се јавља у Европи и код нас. Због вакцина
ције и немогућности контроле популације дивљих свиња
контрола ове болести је велики проблем.
Неке изоловане државе успешно су обавиле ерадика
цију ове болести (САД-е Канада, Нови Зеланд, Аустра
лија), а успех су постигле и: Ирска, Швајцарска и Сканди
навске земље.
Домаће и дивље расе свиња су резервоари вируса
ККС. Хронично су инфициране и као такве најбитнији су
резервоар вируса у природи. Код њих клинички симп
томи нису изражени, а период излучивања вируса дуго
траје.
Од посебног епизоотиолошког значаја су интраут ери
но инфицирани прасићи (између 65–90 дана ношења)
јер су у тој старости имунотолерантни и на свет долазе
без сопствених имуноглобулина. Добијена колострална
антитела дају заштиту прасићима која их може штити
ти и до годину дана. У том периоду они постану битан
извор инфекције. На крају угину без типичне клиничке
слике ККС-а.
Прасићи инфицирани слабовирулентним сојем виру
са такође заузимају једно од најзначајнијих места међу
природним резервоар има.
Животиње у инкубацији и оболеле животиње предста
вљају извор инфекције. Већ 6–7 дана по инфекцији почи
ње излучивање вируса, а вирус се може наћи у спољној
средини и пре појаве првих симптома. У хроничном току
вирус се излучује из организма и до 3 месеца после ин
фекције.
До заражавања најчешће долази ингестијом или аеро
гено, а мањем броју случајева преко повреда на кожи или
преко коњуктива.
Поред оболелих животиња извор заразе могу бити и
лешеви угинулих свиња, а разношењу инфекта допри
носе и артроподе, птице или људи који су били у контакту
са оболелом животињом (секрети, екскрети). Врло важан
6

начин инфекције је и употреба помија које нису термички
обрађене.

Ветеринарске интервенције и контаминирани прибор
и опрема битно доприносе ширењу ове заразе. Пренос
ветром могућ је када је на једној територији присутан ве
лики број инфицираних грла, а могућ је и пренос вируса
вентилацијом између објеката на фарми.
Инкубациони период у највећем броју случајева изно
си од 6 до 11 дана. Максимално забележен инкубациони
период вируса ККС-а је 40 дана. Високо вирулентни соје
ви вируса се дуже излучују, брже шире и развијају већи
морбидитет и морталитет од ниско вирулентних сојева.
Леталитет је већи код младих животиња.
Разлике између раса свиња, величине популације и
њеног имуног статуса, вируленције вируса и зоохиги
јенско-технолошки услови производње, доводе до ис
пољавања типичних и атипичних облика болести и до
разлика у броју угинулих јединки.
Појава да се вирус ККС годинама одржава у популацији
дивљих свиња изискује спровођење мониторинга, реду
ковање густине популације дивљих свиња и употребу
живих атенуираних вакцина.
Постоје велике разлике у појави, форми и току ове
болести; од блажих форми са 0% угинућа па до тешких
форми са 100% угинућа.
Перакутни ток карактеришу нагла угинућа јединки без
икаквих симптома.
У акутном току доминира повишење телесне темпе
ратуре (до 42°Ц), цијаноза и хиперемија екстремитета,
посебно ушију и њушке. Долази до наглог губитка апе
тита, некоординисаног хода, дијареје, повраћања, појаве
коњуктивитиса, кашља и афоније. У акутном току угину
ћа су и до 100%. Након инкубацион ог периода од 2 до
6 дана, највећи број леталних исхода је између 10-ог и
20-ог дана.
Симптоми субакутног тока су блажи и дуже трају (3
до 4 месеца) са мањим морталитетом и највећим бројем
угинућа у четвртој недељи.
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Свиње које преживе субакутни ток улазе у хроничну
форму. Клиничку слику код хронично оболелих животи
ња карактерише отежано дисање, повишена температу
ра, дијареја, алопеција, дерматитис, кашаљ. У овој форми
се налазе животиње које не показују никакве симптоме,
али могу бити доживотне клицоноше. У хроничном току
болести до смрти животиња долази услед тешких секун
дарних бактеријских инфекција.
Инфекције фетуса са мање вирулентним сојевима ви
руса дају слику одложених клиничких симптома. Свиње
месецима не показују никакве симптоме, а онда се јаве
анорексија, коњуктивитис, дијареја, дерматити.
Приликом интраут ерине инфекције долази до аборту
са или мумификације плода или прашење мртвих једин

ки. Они који се роде живи перзистентно су инфицирани
и животни век им је врло кратак.
Сумња на ККС, у лабораторији се потврђује доказива
њем присуства вируса, вирусног антигена или серокон
верзије.
Крмаче које су серопозитивне, пасивно преносе за
штиту прасадима због чега они у додиру са вирусом не
оболевају, али ће се вирус у њима умножити и излучи
вати у спољашњу средину. Пасивна заштита траје од 5
до 7 дана.
Активна имунизација која се спроводи код нас резул
тат је употребе вакцине. За 3 до 5 дана настаје солидан
имунитет који траје до једне године.
мр Виолета Петровић-Луковић

Доминантан фитопатолошки проблем винограда у фази зрења
Сива трулеж грожђа (Botrytis cinerea) је болест интен
зивног узгоја и представља једну од три економски зна
чајних болести винове лозе.
Узрок болести представља интензивно ђубрење и буј
на лоза. Јавља се на осетљивим сортама, са збијеним бо
бицама и танком покожицом. Већу осетљивост показале
су винске сорте код којих се принос драстично смањује а
не ретко и потуно изостаjе. Присуство болести утиче на
смањење приноса и квалитет грожђа и вина.
Симптоми болести се јављају на свим деловима ло
зе. Крај цветања представља период када се најчешће
остварује прва инфекција, тада на опалим цветним кап

цима гљива насељава грозд. Зато је ова фаза винове
лозе кључна за сузбијање сиве плесни и представља
прави моменат за превентивну хемијску заштиту, како
би се смањио инфективни потенцијал заразе. Остварена
зараза уочава се тек у фази формирања бобица.
Бобице су отпорне на сиву трулеж од њиховог форми
рања па све до шарка. После тога се њихова осетљивост
нагло повећава. Гроздови бивају заражени преко епи
дермиса или повреда.
Остварење заразе могуће је ако након дужег сушног
периода, падну обилније кише. Тада чокот нагло повлачи
воду, унутар бобица се ствара јачи притисак, услед чега
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долази до пуцање покожице. Свака пукотина на бобици
представља отворен пут за напад паразита.
Често до инфекције долази много раније, а симптоми
се испољавају тек у фази шарка и зрења, кад je гљивици
доступно пуно шећера из бобице, уз присуство повољ
них временских услова у виду влаге и температуре.
Трулеж се брзо шири, нарочито код гроздова са збије
ним бобицама, са бобице на бобицу и за кратко време
пропада цео грозд.
Основни принцип сузбијања сиве трулежи је да се из
бегну повољни услови за развој паразита. Правилна
агротехника, адекватна исхрана и благовремена при
мена фунгицида представљају основ за сузбијање ове
болести.
Препоручује се гајење сорти које показују мању осе
тљивост према паразиту као и са мање бујним подлога
ма, виноград садити у правцу дувања ветрова и на тај
начин обезбедити потребно проветравање.
Више пажње обратити на зелену резидбу, чиме се
омогућава боља проветреност засада, посебно укла
њање листова око грозда двадесетак дана пред бербу,
уклањање заперака, уништавање корова, редовно тре
тирање против грожђаног мољца (Lobesia botrana).
Поред уклањања сувишне зелене масе (заламањем),
која поспешује транспирацију и губитак влаге, ваља
предузети и друге мере. Редовну и превентивну хемиј
ску заштиту винове лозе обављати уз утрошак веће
количине воде. Заштиту обављати искључиво у пред
вечерњим часовима, да капљице воде са лишћа не би

испариле. Капљице на лишћу под дејством сунчеве све
тлости понашају се као сабирна сочива, па могу да иза
зову ожеготине.
За заштиту током вегетације се могу користити фун
гициде чија је а.м. pirimetanol (Pehar) од фазе прецвета
вања до појаве шарка (промене боје). Затим обавити
1–2 третмана пре затварања грозда, чиме се значајно
редукује репродукциони потенцијал гљиве. Савети су и
да за прво третирање треба применити препарат чија
је а.м. fenheksamid (Теldor 500-EC) у концентрацији 0,1%,
или а.м. boskalid (Cantus) у концентрацији 0.12% или а.м.
fludoksinil + ciprodinil (Swich) у концентрацији 0.1%. Друго
третирање је у фази затварања грозда, неким од наве
дених препарата, који није коришћен у првом прскању.
Треће третирање се изводи на почетку шарка, а четврто
на три до четири недеље пре бербе, препаратима: а.м.
fludoksinil + ciprodinil (Switch 62,5-WG) 0,6–0,8 кг/ха, а.м.
pirimetanol (Мytos) 2,5 л/ха, а.м. prosimidin(Sumilex 50-FL)
1 л/ха, (Ronilan-DF и FL) 0,1%, а.м. tebukonazol (Folicur ЕМ
50-WP) 0,4 л/ха.
Приликом одабира препарата за третирање винове
лозе водити рачуна о каренци препарата. Бербу грожђа
ускладити после истека каренце последње примене иза
браног препарата, како би добили квалитетан и безбед
но исправан производ.
Лидија Вуловић
дип. инж за заштиту биља

Наводњавање лешника
Интензивна производња лешника није могућа без
примене наводњавања. Примењује се током читавог
периода експлоатације засада а посебно је важно при
ликом садње и у првим годинама гајења. Током дужих
сушних периода посебно је битно младе биљке навод
њавати због сигурног пријема и пораста вегетативне
масе. Дешава се да младе биљке које су се примиле а
нису наводњаване (током сушних периода) угину одно
сно осуше се.
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Током плодоношења наводњавање је неопходна мера
ако се желе високи и стабилни приноси. Посебно је битно
да се примењује у периоду пораста лисне масе, пораста
плода као и пораста језгре. Наводњавање током јуна
утиче на бољи пораст и крупноћу плодова, а током ав
густа на тежину језгре.
Време наводњавања и количина воде зависе од већег
броја фактора. Битни елементи који утичу на количину
воде за наводњавање су пре свега старост засада, кон

БИЛТЕН Бр. 9 | Септембар, 2019. | Информације и савети у пољопривредној производњи

диционо стање, тип и структура земљишта, локалитета
гајења, примењених агротехничких мера (обрада зе
мљишта)…. Правилним распоредом и оптималном коли
чином воде принос леске може да се повећа за 50 %
Леска се може наводњавати на више начина. У прак
си се примењује натапање у чиније, заливање у бразде,
вештачка киша као и систем кап по кап (подземни или
надземни).
Натапање, заливање у бразде и вештачка киша су не
згодни за извођење, утрошак воде је велики, а повећава
се значајно влага у ваздуху а самим тим повољнији су
услови за развој биљних болести и штеточина.

Најповољније је наводњавање системом кап по кап
(подземно или надземно). Утрошак воде је мањи а ефи
касност и брзина су већи. Посебна предност овог начина
наводњавања је могућност исхране биљка применом
водотопивих минералних ђубрива. Важна погодност
овог начина наводњавања се састоји у томе што се све
остале агротехничке мере могу примењивати истовре
мено.
Дипл. инж. воћарства и виноградарства
Данко Петровић

Како препознати квалитет грожђа
Налазимо се усред сезоне потрошње свежег стоног теља. Овим методама утврђује се и присуство пестицида,
грожђа. На тржишту се могу наћи веома квалитетно што је веом
 а важно.
грожђе, али и оно слабијег квалитета, па и неквалитет
Шта је то што је веома важно и што треба оценити и
но. За одређиванје квалитета стоног грожђа користе се уочити код свежег грожђа?
различите методе, од органолептичких (чулом чулом
укуса-пробањем и визуелно) до механичких и хемијских.
Механичке и хемијске методе употребљавају се у научне
сврхе и требало би да се користе при увозу свежег воћа,
јер дају потпунију слику о квалитету.
Механичким методама утврђује се могућност тран
спорта грожђа на удаљенија тржишта, односно, односно
дужине чувања грожђа у хладњачама.
Хемијским методама утврђује се хемиски састав гро
жђа, а најважнији показателји су садржај шећера и укуп
них киселина. Од односа ових компоненти зависи, пре
свега, укус, укус а испитује се такође и низ других показа
Код свежег грожђа прво процењујемо његов изглед
и свежину. Свеже убрано грожђе има зелену петељку
грозда. Такође зелена је и огроздина—шепурина. На
бобицама треба да је јасно уочљива воштана превла
ка---- пепељак, и код обојених сорти и код сорти са белом
покожицом. Боја покожице такође мора бити типична за
сорту. Због тога је неопходно елементарно познавање
основних карактеристика стоних сорти винове лозе, ка
ко се не би догодило да тражите црно а добијете бело
грожђе.
Боја покожице код чуваног грожђа је веома важан по
казатељ: у случају да грожђе није добро чувано, Боја по
кожице знатно одступа од оне која је типична за сорту и
често потамни, а нарочито код сорти беле боје покожице,
па бобице изгледају као да да су скуване. Следеће што
оцењујемо је укус грожђа. Укус мора бити типичан за
сорту, односно шећера, односно однос киселина и ше
ћера мора бити уравнотежен.
Дипломирани инжењер за воћарство
и виноградарство
Биљана Милосављевић
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Перспектива и одрживост нових задруга у Србији
После две деценије, од 1996.године, у јануар у 2016.
године донет је нови Закон о
задругама у РС.
Много тога се променило у те две деценије, много
ствари је напредовало, унапређено је… усавршавано. За
задругарство то није на жалост случај.
Од земље која је У СВЕТУ била трећа по основаној
задрузи у Бачком Петровцу, 1846.године, као да није
остало ништа од тадашњих позитивних искустава. Тре
ба напоменути да је Србија била међу првим земљама,
такодје у СВЕТУ која је основала свој задружни савез, а
затим са још десет земаља била оснивач Међународног
задружног савеза.
Зар није лепо када сте у нечему на линији са најбољи
ма…али не само то…та линија је ишла само узлазном пу
тањом негде до половине прошлог века, затим силазном
путањом до почетка седамдесетих година.
Опште земљорадничке задруге су подржане тада
шњим Амандманима на Устав (1972. година), јачале
куповином земљишта, механизације, упостављањем
школованог кадра, унапређењем стручности и знања
задругара, увођењем нових технологија …раса, сорти,
хибрида, мелиорацијама, оплемењивањем и очувањем
земљишта. Сељаци су тада искључиво УПРАВЉАЛИ

имовином коју су својим радом стварали и повећавали
у СВОЈИМ задругама.
Седамдесетих година Србија је доживела „зелену ре
волуцију, , јер је по успеху и резултатима пољопривред
ника сврстана међу водеће земље Европе. Све наведено
базирано је на две кључне ствари које су у основи и
једини прави пут развоја и одрзивости система задруга.
Из већ горе наведеног логичан закључак је да је прва
базична ствар:
• Први фактор је квалитет људских ресурса у сваком
смислу те речи: стручни/специјализовани/едуко
вани/добровољно укључени/постени/ одговорни/
вредни
• Други фактор одрживости јесу УПРАВЉАЧКА права
задругара.
Задружни принцип организовања је и данас најмоћни
ји модел повезивања мањих и средњих произвођача у
целом свету. Поред моћних компанија, задруге су успеле
да очувају своје место и тренутно су трећа економска
сила на свету. Преко 800 милиона људи у свету а 90 ми
лиона у Европи послује путем задруга.
Сузана Нешковић

Развој сеоског туризма уз подршку ИПАРД програма
Сеос ки туризам или одмор на селу, представља при
времену промену места боравка, која углавном подра
зумева долазак становништва урбаних средина у про
сторно пејзажну и здраву средину.
Данас, када многа деца из великих градова, нису ника
да уживо видела краве, коње, овце, патке и друге домаће
животиње, сеоски туризам представља одличан начин
да се упознају са животом на селу, природним богатстви
ма села, са културом тог краја.
Да би се створили што бољи услови за бављење се
оским туризмом, побринули су се Министарство пољо
привреде и Европска Унија.
Током 2019.године очекујемо Јавни позив за Меру 7,
која се односи на диверсификацију пољопривредних
газдинстава, односно, развој сеоског туризма.
Циљ ове мере је побољшање квалитета живота на
селу, а све у циљу опстанка на селу у првом реду мла
дих. Висина подстицајних средстава за улагање у сеос ки
туризам је 65% од укупно прихватљивих трошкова, а
износ подстицајних средстава креће се у интервалу од
5000 евра, па до 300.000 евра стим да корисник ових
средстава може максимално да искористи 400.000 евра
у оквиру ИПАРД програма.
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Корисници ових средстава могу бити регистровани
пољопривредници или чланови пољопривредног га
здинства који се баве пољопривредним или непољопри
вредним активностима на селу, микро и мала приватна
правна лица, која су основана или раде у рурално- се
оским подручјима, као и она која су основана изван а
инвестиција се налази у руралним подрчјима.
Корисници који хоће да остваре средства, морају бити
регистровани у складу са Законом о туризму, доказати
да су измирили обавезе по основу јавних прихода, а
одобрену инвестицију морају користити наменски нај
мање 5 година.
Уколико нису измирили обавезе, треба то да ураде пре
објављивања Јавног позива, и да буду спремни, јер сео
ски туризам подстиче развој примарне пољопривредне
производње, доприноси очувању здраве животне сре
дине, старих заната, постиче запошљавање и опстанак
младих на селу, а може променити и социо-економску
слику целог села.
Милош Јелић, саветодавац за рурални развој
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Исхрана сенажом-повећана млечност крава
Често је повратна информација пресудна у опреде
љењу сточара да користе ову, или ону храну за исхрану
стоке. Тако нам случај са терена показује да увођење
сенаже у исхрану крава повећава млечност и то 0, 5 ли
тара по једној четврти вимена по једној мужи. Имајући
у виду све предности сенаже у односу на друге видове
припремања сточне хране, препорука је да се што је
могуће брже и масовније пређе на спремање сенаже за
исхрану стоке.
Шта је то што карактерише ово храниво? Најпре, то је
садржај влаге, који је од 40–60% Kод силаже је тај про
ценат 60–70, док је код сена око 30%.
Сенажа се спрема од вишегодишњих легуминоза,
травно-легуминозних смеша и трава.
Kонкретно, справљање сенаже се одвија тако што се
најпре маса ујутро покоси, остави да провене до пред
вече, а онда се пред крај дана просушена маса купи и
ставља у објекте. На тај начин се добија храниво одлич
не хранљиве вредности, код ког је већина хранљивих
састојака сачувана, а квалитет одличан. Што се тиче
објекта, може да се користи и објекат за силажу. Наравно,
може да се прави и нови, али он поскупљује производњу,
па се зато препоручује коришћење већ постојећих обје
ката. Kада се дотера, маса се истовари у објекат, а затим
добро сабије гажењем тракторима или на други начин,
исто као при спремању силаже. И овде је циљ стварање
анаеробне средине, како се маса не би покварила и како

би се што дуже одржао квалитет хранива. Дужина исе
чене биљке је око 1,5 цм.
Доста лакше и савременије је купити машину која сама
пакује провенуту масу, обаже је најлоном и аутоматски
ствара вакуум. Тако се праве бале сенаже тешке 400 кг.
Оне се транспортују предњим тракторским вилама, мо
гу да се лагерују било где, а дуго могу да трају. Цена те
опреме за прављење сенаже је око 250000 дин. што је
релативно приступачно.
Овако спремљена сточна храна задржава висок про
ценат протеин а и енергије. Нема круњења листића би
љака (а ту је највише протеина) као при прављењу сена
и нема бојазни од утицаја лоших временских прилика на
кварење хранива. У односу на силажу, сенажа има већу
вредност, јер је мање влаге, па је по јединици површине
више хранљивих материја. Доказано је да сенажа има
хранљивих материја као најбоље спремљено сено, а
посао око прављења сенаже је далеко мањи, што је још
један значајан моменат који даје предност оваквом на
чину спремање хране за стоку-економичност.
Добро спремљена сенажа може дуго да задржи ква
литет, а правилно изуз имање је као код силаже-одозго
на доле најмање 30 цм дневно. После тога опет наравно
добро затварање масе.
Дипл. инж сточарства Горан Јоксић

Задружна начела
Свуда у свету, па и у пољопривреди, мали морају по
стати свесни да се морају удруживати, у супротном ће
од великих бити прогутан.
Организовање сложених задруга, представљају ме
сто где се стичу важна искуства за бољу организацију
производње, прераде и промета аграрних производа.
Организован и заједнички наступ на тржишту је посебан
сегмент квалитета заједништва. Основни мотив удружи
вања у земљорадничку задругу мора постати сопстве
на корист али истовремено и појединачних задруга у
сложену земљорадничку задругу. Највећи број млекара,
месара, винарија и других произвођачких капацитета
треба да буду власништво задруга, а тиме и његових
чланова. То је и услов да процвета и њива и ливада, а
њихови чланови да буду срећни и задовољни, достојни
великог и најважнијег робног произвођача, прерађивача
и трговца.
У задружном календару „Главног савеза земљорад
ничких задруга“ за просту 1933. годину објављено је
десет начела за задругаре:

1) Ради све преко Задруге и на организацији задругар
ства, јер је само у задругарству спас човечанства и
једини пут ка успеху;
2) Задругарство удружује све људе, без обзира на веру
и народност. Зато ниједан задругар не треба у За
другу да уноси класну или верску борбу, већ треба
да буде према сваком љубазан, несебичан, искрен и
предусретљив;
3) Никада не уображавај да си много учинио за напре
дак задругарства, већ увек и даље ради као да за
њега ниси ништа учинио;
4) Само задругарство ради у корист чланова Задруге.
Покоравај се с тога задружним законима, правилима
и закључцима;
5) Поштуј своју Задругу и брата задругара, па ћеш и ти
срећан и задовољан бити;
6) Не „убијај“ углед Задруге, већ развијај задругарску
љубав међу задругарима, јер без те основе задру
гарство је уопште немогуће;
7) Не чини никада никакве преступе, већ се покажи да
си примеран грађанин и прави задругар;
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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8)

Радуј се сваком напретку свога брата задругара,
јер ће и на тебе доћи ред. Запамти да је задругар
ству циљ да преоб
 рази свет и ослободи га кризе и
невоље;
9) Слушај сваку задружну и добру поуку, јер ће ти она
донети само користи и никад штете;
10) Никад не заборављај своју дужност према Задрузи,
јер ће ти Задруга донети и за тебе и твоје друге за
другаре огромне и неизмерне користи и благодети.
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Очито је да су ови задружни принципи „заборављени“
у трци за брзом зарадом. Заборављени су ови задружни
принципи који важе у целом свету који су код нас мало
модификовани, али не битно и измењени.
Милош Јелић, саветодавац за рурални развој
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Агропонуда омогућава маркетинг информације о понуди воћа, поврћа, живе стоке и житарица.
Ова прва берза пољопривредних производа коју је покренуло Министарство пољопривреде пласира инфор
мације 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 произведених на вашим
газдинствима.
Редни
Број
Саветодавац
Врста понуде
број
агропонуда
Лидија Вуловић
Продајa воћа, житарица, живе стоке
1
8
Љиљана Вуксановић
Продаја живе стоке, брашна
2
10
Сузана Нешковић
Продаја живе стоке, воћа, поврћа
3
7
Милош Јелић
Продаја живе стоке, житарица, сена
4
11
Горан Јоксић
Продаја живе стоке
5
12
Виолета Петровић-Луковић
Продаја житарица, живе стоке
6
7
Данко Петровић
Продаја воћа
7
7
Биљана Милосављевић
Продаја воћа, поврћа, живе стоке
8
6
Марија Ивановић
Продаја воћа, житарица, живе стоке
9
10
Укупно:
81

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 МПШВ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

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

ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Кукуруз (окруњен, природно сушен)
џак 50кг
Луцерка (сено у балама)
бала 12-25кг
Пшеница
џак 50кг
Сунцокрет (зрно)
ринфуз
Кукуруз (окруњен, природно сушен)
џак 50кг
Луцеркино брашно (мин 15% протеина)
џак 25кг
Пшеница
џак 50кг
Сојина сачма (44% протеина)
џак 33кг
Сточно брашно
џак 33кг
Сунцокретова сачма (33% протеина)
џак 33кг
Кукуруз (окруњен, природно сушен)
џак 50кг
Луцерка (сено у балама)
бала 12-25кг
Пшеница
џак 50кг
Сојино зрно
џак 50кг
Сточни јечам
џак 50кг
Сточно брашно
џак 33кг
Сунцокрет (зрно)
ринфуз
Кукуруз (окруњен, природно сушен)
џак 50кг
Кукуруз (окруњен, природно сушен)
ринфуз
Пшеница
џак 50кг
Пшеница
ринфуз
Сојино зрно
џак 50кг
Сунцокрет (зрно)
ринфуз

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

19 20
16
20
20 20 13
24 20
20

18

25
67 73 63 58 70
65 80
20
21
20 27
35 26 34 35 38
41 41
20 22
23 20 20
21
21
18
20 24
25 24 20
40
20 24
25 25
18 19
20

24
16
24

22

20
17

20

15
16
18
30
16
18

67 65 71
20
37 35 42
20 20
16
22 25

23

20

35

70

18

19
36 36
30

Зрењанин

Суботица

С. Митровица

Сомбор
16.5

50 29.5
15

15.5

18
35
30

19
18
21

17.5
17
21

19
21

35
16.2 19
16.5 18
20 21 21
38.1
18.5

20

14

Панчево

Нови Сад

Кикинда

Ужице

Шабац

18 18
16 20 14
21 20
32

24
40

50

Лесковац

Зајечар

ВОЈВОДИНА

Врање

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Београд
Обреновац
Чачак

Производ

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

Место продаје

Јединица мере

Цене житарица и сточне хране у Србији за период 16.-22.09.2019. године

18
21

19 14
21 17 19
35
28

Сомбор

С. Митровица

13
11

Зрењанин

Панчево

12
11
10
13
270
400
300
700

12
9
8
13

Суботица

Нови Сад

12
11
10
13
250
450
250
600

11
10
9
14
230
350 250

11
10
9
12

Кикинда

12
11
10
13
280
500
300
800

Ужице

13
12
10
14
290 250
600 450
350 330 350
700 750
800

Шабац

Лесковац

Зајечар
12
11
10
13
240
400
350

Пирот

11
10
9
12
260
330
300
800

Ниш

11
9
7
13
220
350
300
800

Лозница

11 10 10 11 12
10 9
9 10 11
9
8
8
9 10
12 12 11 12 13
220 280
280 260
350 600 400
300 300 300
350
600 700 600
750

Краљево

Врање

13 11
11
9
8
9
14 13
220 300
450 380
300
600 720

Смедерево

13
12
11
14
250
400
300
800

ВОЈВОДИНА

Пожаревац

13
12
11
14
220
450
350
900

Крагујевац

комад
комад
комад
комад
кг
кг
кг
кг

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 16.-22.09.2019. године

11
10

11
10
9
13 13
250 250
400 500
350
900

Цене живе стоке на сточним пијацама у Србији за период 16.-22.09.2019. године

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

14

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

160
220
190

220

240
180

150
120
200
210

130
120
240

170
100
130
180

180
180

155
140

450
140
120

220
250
200

300
200

150

100

100
150
200
230
150

220

270 270 280
220
220

240
200

140

110

160 150
200 200 250
220
260
420
160
140
130
200

110
190

150 150
160
200 280
280
450
160

140
230
240
380
120
120
210
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400
130

С. Митровица

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Ужице

Шабац

Лесковац

Зајечар

Врање

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

ВОЈВОДИНА

240

120

160
210
220

Лозница

200
230

Краљево

220
250

Крагујевац

Тежина/узраст

Чачак

Производ

Београд

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

240
220 210 250

280 240
230
220
230
210
120
120
170
150 140
90 110
140 120 120 120 130
240
240 250 230 220
250 260
540
360
160 160 140 160
150
140
130

Цене воћа на зеленим пијацама у Србији за период 16.-22.09.2019. године

Банана (Banana)
Бресква (Peach)
Грејпфрут (Grapefruit)
Грожђе-бело остале (Grapes white other)
Грожђе-црно остале (Grapes black other)
Јабука-Ајдаред (Apples Idared)
Јабука-делишес златни (Apples-Delicious)
Јабука-Грени Смит (Apples-Granny Smith)
Јабука-остала (Apples-other)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Нектарина (Nectarine)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)
Шљива (Plum)

140
80
250
120
110

70
100
240
90
800
220

130 130 130 140 160
110 130 130 150
80 60 40 100 100 100
60 100 120
200 220
100 120 70 80 120 80
100 130 150
100 120 100 80 120
90 130 150
50 90 40 70
65
80
50 90 50 70
70
60 80
50
70
60
80
30 50 60 70 80 50
45
100 120 100
90 80 50 80 100
200 200
200 260
200 220 200 170
40 120
100
60 100
700 700 800 700 800 700 800 900 900 900
200
220
120
220
50 100 40 30 50 40 25
40 70

Суботица

С. Митровица

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Кикинда

Ужице

Шабац

Лесковац

Зајечар

Врање

ВОЈВОДИНА
Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

120 140 150 130
80 80 60 100 100
200
150 120 100 120 100
150 120 80 120 100
80
50
80
70
80
80
60 80
100 80 80 100 120
170 200
230 300
80 80 100 80 100
900 800 700 1000
200
70
50 60 60

Крагујевац

150
100
200
150
150
80
100
100
80
100
200
100
900
200
80

Чачак

Београд
Скадарлија

Производ

Београд
Каленић

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

150 120 130 140
120
120 40
250
250
150 120 150 100
130 120 150 100
50
60
80
60
80
60
60
30
130
100 90
220
220 200
120
120 60
800 900 900 900
220
220 100
50 50 60 60

Цене поврћа на зеленим пијацама у Србији за период 16.-22.09.2019. године

Boranija-žuta (Spring beanmotled)
Броколи (Broccoli)
Диња (Melon)
Карфиол (Cauliflower)
Краставац-корнишон (Cucumber
baby)
Краставац-салатни (Cucumber
for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лубеница (Watermelon)
Лук бели (Garlic)
Лук-црни (Onion)
Паприка-Babura (Pepper-babura)
Паприка-остала (Pepper-ostala)
Паприка-шиља (Pepper-shilja)
Парадајз (Tomato)
Пасуљ-бели (Beans white)
Патлиџан (Egplant)
Празилук (Leek)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице (Zucchini)
Зелена салата (Lettuce)
Шаргарепа (Carrot)

200 200

250

200

120 100
80

50

70 100 60

80
80
40
800
100
150
150
120
100
400
150
150
200
70
60
100

80
60
50
400
80
120
120
100
100
350
1500
150
200
80
60
100

50
30
35

50
50

60
40
60

40
50

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

50

50

90

40

60

45
40
30
500 450 400
70 50 60
100 100
110 100
100 100
80 80 60
300 300
100 120 100
200 90

50
40

60
50

45
40

50
40
40
600
60
80
80
80
80
250
120

50
50

60

60 50
50 50
70 100 70

500 550 450
50 80 60
80 70
80
90
80 80
80 90 60
300 260
140 90
80
60

50

40

80

70

60

70
50
70

80

90
50

70

40
40

40
30

50

40
60

120
70
60
50

70

60
50
30
220 500 330 400 600
40 80 50 70 50
80 100 120 120
60 110
100 90 100 150
60 50 100 80 80
250 250 300 300
110
150
80 120 180 120
280 200
40 50 70 60 50
70
60 50
50 60 60 80 70

Зрењанин

Суботица

30
100 180 80

80

50
60

С. Митровица

Панчево

Нови Сад

Кикинда

Сомбор

250 200

60
130 130 150 200

30

600 400
70 60
80
100 80
80
50
260
100 120
120 60

200 220
200 250

130

50
50

Ужице
160

150

120 120 100 130 130 80 100 100

100

40
40
25
500
70 50
90
80
80 90
80 70
250 210
100 70

Шабац

120

250 20
150 250
200
80 70
40
30 50
200 180 100
150 100 150 120 120 100 120
120

Лесковац

Зајечар

Врање

ВОЈВОДИНА

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Чачак

Производ

Београд
Каленић
Београд
Скадарлија

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

100

60

60

50 100

50
40

50
50

30
40

300
50
80
80
300
100
50
80

50
30
35
450 350 300
50
50
100 80 80
110
80
80 80 80
320 300 300
120
80
200
100
150
60 40 40
50 40 40
100 60 50
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СТОЧАРСТВО

ПОЉОПРИВРЕДНА
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