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Споредни производи у исхрани стоке
У исхрану домаћих животиња од значаја је уврстити
споредне производе који могу да смање трошак исхране,
али и да побољшају квалитет хранива. Нус производи
прераде уља су често сатавни део дневног оброка.
Споредни производи уљаних биљака и клица жита
рица, поред уља, садрже и значајне количине протеина,
минерала, витамина и других хранљивих састојака. Из
двајањем уља удео протеина у сувој материји се пове
ћава на 20–50%.
Нус производи прераде уља су погаче и сачме. Основ
на разлика је у заступљености масти (уља). Погача има
8–10% масти, а сачма 1%. Међутим сачме имају већи про
ценат протеина. Тако, док погаче имају већу енергетску
вредност, тако сачме имају већу протеинску вредност.
Иначе, погача се добија при издвајању уља цеђењем, а
производ настао после екстракције уља је сачма.
У споредне производе спадају и споредни производи
прераде житарица. Најчешће настају у млиновима као
споредни производи прераде брашна и при преради
житарица у циљу добијања алкохола. Производи који
се овде јављају су мекиње-најчешће пшеничне, али су
ту и јечмене, овсене и ражане. Мекиње су веом
 а укусне

и животиње их радо једу. Обично садрже од 10–13%
протеина и 10–12% целулозе. Најчешће се користе за
исхрану говеда.
У споредне производе индустрије скроба спада троп и
то најчешће кукурузни троп (дрождина). Кукурузни глу
тен садржи велики проценат протеина (35–40%). У ову
групу спада и кромпиров троп.
Споредни производи алкохола и врења су: џибра, пив
ски требер (троп)-настао производњом пива, сладне
клице, пивски квасац и сточни или крмни квасац. Најзна
чајнији је пивски требер који садржи висок проценат про
теина-25%, као и пивски квасац који поред високог удела
протеина има и значајног процента витамина Б и Е.
Најзад, као веома битни ту су и споредни произво
ди индустрије шећера. Резанци представљају типично
угљено-хидратно храниво-има нешто повећан проценат
целулозе. Меласа представља густ, мрки сируп. Садржи
преко 50% шећера и најчешће се њим хране прежива
ри. Максимална препоручена количина меласе је 2 кг по
крави дневно.
Дипл. инж. сточарства Горан Јоксић

Све потиче од семена
У току се оптималани рокови сетве озимих стрних жи
та. Као и сваке године не мали број произвођача одлу
чиће се за сетву сопствене меркантилне пшенице као
семенске. Зато је потребно по ко зна који пут подсетити
пољопривредне произвођаче да се управо семеном пре
носе економски најзначајније болести, главница пшени
це и гар на јечму и пшеници. Присуство ових болести у
усеву доводи до смањења приноса и квалитета рода а
не ретко може десетковати род.
За сада нису познате сорте које су отпорне на главницу
пшенице и то је разлог зашто треба користити семенску
пшеницу.
Уколико се пољопривредни произвођач, одлучи за се
тву сопственог семена (семе са тавана), потребно је у
неку руку дорадити то семе у сопственој режији: семе
истријерисати како би отклонили све примесе које се на
лазе у меркантилној пшеници и обезбедили приближно
исту калибражу семена, испитати клијавост и енерги
ју клијавости а затим обавити третирање од главнице
пшенице (Tilletia tritici, Tillietia leavis) и гари на јечму и
пшеници (Ustilago hordei и Ustilago nuda spp. tritici).
За ову намену можете користити препарате из хемиј
ске групе „Тrziaola“ који инхибирају синтезу ергостерола
и делују и превентивно и системично и „Ditiok arbamata“
који делују искључиво превентивно и инхибирају проце
се ћелијског дисања.
Третирано семе пшенице и јечма усваја активну мате
рију приликом бубрења и клијања семена. На тај начин

пружена је заштита семену од болести које се преносе
и земљиштем и семеном
И поред наведених упутстава како дорадити и зашти
тити семе за сетву препоручује се сетва искључиво де
кларисаним семеном.
Зато што декларисано семе има низ предности у од
носу на такозвано семе са „тавана“.
Разлози су бројни: количина декларисаног семена за
сетву је знатно мања од недекларисаног. Семе које није
декларисано садржи разне фракције семена, препарате
који се користе за запрашивање семена потребно је аде
кватно применити и омогућити сваком зрну доступност
истог на целој површини у истом слоју, што је практично
не изводљиво без одређене и врло скупе апаратуре.
Тријерисање, испитивање клијавости и енергије клија
ња семена има своју цену. Већи број пољопривредних
произвођача не поседује потребну апаратуру и машине
за дораду и запрашивање семена тако да ни трошкове
превоза и услуга не треба занемарити.
Адекватно неприпремљено семе неће се развити у
нормалну биљку и она ће заостајати у порасту током
целе вегетације. Потенцијал сорте неће доћи до потпу
ног изражаја а све то директно утиче на квантитативне
и квалитатаивне особине самог приноса.
Лидија Вуловић
дип. инг. за заштиту биља
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Припрема складишта за нови род кукуруза
Складиштење кукуруза врши се у просторијама раз
личитих величина и грађе. Не ретко то се ради по подру
мима, таванима, кошевима или приручним силосима. Без
обзира о каквом се складишту ради, опасност од појаве
и развоја инсеката које оштећују зрно је велика. Она је
нарочито велика када се жито складишти у дрвеним
складиштима у којима се често штеточине одржавају и
без присуства кукуруза. Зато је и те како битно како пре
тако и током уношења кукуруза у складишта вршити
сузбијање штетних инсеката.
Безбедно складиштење кукуруза подразумева да је
простор намењен за њихово складиштење дезинфи
кован пре уношења новог рода у циљу сузбијања скла
диштених штеточина.
Из тих разлога простор који је намењен за ту сврху
потребно је изпразнити од рода из претходних година,
почистити, окречити, проветрити, извршити неопходне
поправке kao што су настале пукотине и рупе у самом
складишту, разбијено стакло, сијалице и други, радо
ви, све у циљу успешне дезинфекције, а затим обавити
третирање инсектицидима за сузбијање складиштених
штеточина.
Најпознатије а уједно и највеће штете ускладиште
ном кукурузу причињавају житни мољац и кукурузни
жижак
Напред наведене складиштене штеточине успешно
се сузбијају препаратом из групе органофосфорних ин
сектицида инхалационог дејства са а.м. рirimifos-metil
(Actellic-50), регистрованим за примену складиштених
простора.

За третирање празних складишта користи се у количи
но 0,75–1,5 ml/m2 уз утрошак 25–150 ml vode.
Мања количина препарата уз утрошак мање количине
воде користи се за складишта изграђених од чврстих
материјала бетона или цигле док се веће количине пре
парата са више воде примењује за складишта од дрвета,
с обзиром да дрво упија више течности али уједно пред
ставља и идеално станиште за одржавање штеточина.
Једнако успешно може се користити и препарат из
групe пиретроид
 а чије се дејство огледа на нервни си
стем инсеката са комбинацијом активних материја ciper
metrina и piperonil butoksida (Амбарин) у концентрацији
0,6 ml/m2 uz utrošak 100 ml vode.
Инсектицид из групе органофосфорних једињења са
a.m malation (Etiol Specijal) користи се у количини 100 gr.
препарата / 100 kg зрна за сузбијање горе наведених
складиштених штеточина директним запрашивањем у
току елевације.
Ускладиштени кукуруз потребно је редовно кон
тролисати на присуство поменутих штеточина и по
потреби благовремено реаговати, не дозволити да
бројност штеточина пређе дозвољени праг.
Пре примене средстава за заштиту биља обавезно
прочитати етикету. Придржавати се упуства за упо
требу како би се избегли ризици по здравље људи и
животну средину.
Лидија Вуловић
Дип. инж. за заштиту биља

Романовска овца
Романовска овца се сврстава у високоплодне расе ова
ца за производњу меса, али и кожица.
Ова раса оваца је настала још крајем 19. века, од крат
корепих раса.
То је средње крупна, висонога раса телесне масе око
50–60 кг, а овнова око 80 кг. За приплод се остављају
грла чврсте конституције, да би се избегли недостаци
као што су уске груди, оштар гребен, узан став ногу и
оборене сапи. Ова овца се одликује одличном плодно
шћу и зато често служи за побољшање плодности ма
ње плодних раса. Као јединци јагњад се рађају у 20%
случајева, близанчад 51%, тројке у 24% случајева, а као
четворке и више јагњади у 5% случајева. Просечно од
2–3 јагњета по овци. Светски рекорд је 9. Зато је битно
да произвођач зна да мора да више пажње поклони
новорођенчаи ове расе у односу на друге. Наравно, ова
јагњад се рађају ситнија у односу на друге. Романовска
овца је у правом смислу полициклична, јер се еструс ја
вља подједнако целе године. Женска грла улазе у при
4

плод са 10–12 месеци, а мушка од 18 месеци узраста.
При доброј исхрани за 100 дана лактације овце ове расе
дају 100 литара млека.
Ова раса је позната и по квалитетној кожици. Њена
вуна се састоји само из осјастих влакана и пуха. Боја ву
не је светло или тамно сива. Јагњад се рађају са црном
бојом вуне. Она грла која се роде са прошараном белом
вуном се не остављају за приплод. После 3 месеца цр
на боја се губи. Најбоље коже се добијају при клању од
8–10 месеци узраста. Женска грла имају до 2 кг. вуне, а
мушка до 3 кг.
Ради свега напред наведеног (висока плодност) ова
раса се гаји само ако су обезбеђени одлични услови ис
хране, држања, неге и здравствене заштите. Најчешће
служи за укрштање са домаћим расама ради повећања
плодности.
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Дипл. инж. сточарства Горан Јоксић

Предуслови за успешну сетву озимих стрнина
Ушли смо у оптимални рок за сетву озимим стрнина
потребно је унети 30–40 кг чистог азота по хектару
који је од 5.-25. октобра а основни предуслови за успе
до прихране и 70 кг фосфора.
шну сетву су:
• Употребити само декларисано семе уз поштовање
• Благовремена и квалитетна основна обрада и пред
сетвене норме за сваку сорту а, у зависности од ин
сетвена припрема – тренутно услови нису баш по
тензитета бокорења, количина се креће од 200–270
вољни, земља је јако сува, било је кише у два-три
кг/ха или 400–600 клијалих зрна по м².
наврата али залихе влаге у површинском и дубљим
слојевима земљишта су веома ниске и недовољне за
Треба уложити све напоре да се сетва обави у октобру,
основну обраду. Искористити сваки повољан трену тај старт у производном циклусу пшенице је јако битан
так и прилагодити механизацију.
јер свако кашњење повећава сетвену норму и предста
• Заорати НПК ђубриво- најбоље на основу препоруке вља ризик за успешну производњу.
по урађеној хемијској анализи земљишта или орјен
тационо за наше парцеле унети 250–300 кг/ха НПК
ма Љиљана Вуксановић
8:24:16 или 16:16:16.За оптималан развој пшенице

Штетност спаљивања стрништа
Спаљивање стрништа изузетно је штетно за земљи
ште и пољопривредник овим чином осиромашује зе
мљиште, а и изузетно је опасно због могућности иза
зивања пожара.
С агрономског становишта наноси велике штете с
дуготрајним последицама посебно ако се изводи сва
ке године. Спаљивањем стрништа развијају се високе
температуре које убијају корисне микроорганизме, гу
би се значајна количина органске материје и сав азот и
убрзава опадање садржаја хумуса у земљишту. Такође,

загађује се атмосфера, ремети биолошка равнотежа а
тиме дестабилизује агроек осистем. Спаљивање жетве
них остатака је законом забрањено и кажњиво.
Пољопривредним произвођачима се саветује да од
мах након жетве заору биљне остатке тз. љуштење
стрништа.
Преузето са Министарство пољопривреде, шумар
ства и водопривреде

Фитогени адитиви
У исхрани живине, било да се она гаји за производњу
јаја за конзум или за производњу меса користе се кон
центрати који у себи садрже велике количине адитива
(антибиотици, кокцидиостатици, ензими, антиоксидан
си, пигменти (боје), ароме и разне везивне супстанце).
Ови адитиви су вештачки створени, имају различите
функције и улога им је да се повећа конзумирање и кон
верзија хране како би се поспешио раст бројлера или
производња јаја.
Како у свету расте тренд здраве исхране расте и по
тражња за јајима из интегралне производе и потражња
за месом из споријег-природног това живине. Боја жу
манца јајета је одлика типа производње. На боју жума
наца позитивно утиче исхрана кокошака на пашњаку,
која је код кавезног система потпуно искључена. Из тог
разлога јаја из кавезног система држања кокошака имају
бледу боју жуманцета. Интензитет обојености жуман
цетра у вези је са системом исхране кока носиља. Боја
жуманца у конвенционалном систему се добија из пиг
мента ксантофила из кукуруза и луцерке.

Начин исхране живине првенствено се огледа на ње
ном перију. Живина која се правилно храни има сјајно
и меко перије (није очерупана), живахна је и има бољу
конверзију хране и производност. Из године у годину у
исхрани живине све више се користе фитогени адитиви.
Фитогени адитиви представљају екстракте и есенцијал
на уља добијена од биљака које испољавају позитив
но дејство на производњу и здравље животиња. Они
позитивно делују на укус хране и повећање апетита
животиња, испољавају и антимикробно, антивирусно,
антифунгицидно и антиоксидативно дејство. Постоји ве
лики број биљних врста које испољавају овакве ефекте
и које могу позитивно утицати на конзумацију и варење
хране, прираст и конверзију. Данас се фитогени адитиви
добијају од лековитих биљака, зачина и ароматичних
биљака као што су оригано, нана, тимијан, бели лук, ци
труси, анис, итд.
У исхрани живине могу да се користе бели лук, коприва,
камилица, броколи или различите смеше интегралних
концентрата.
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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Интегрални концентрат за живину треба да садржи
по 14 % овсеног гриза, семенки сунцокрета (ако су мањи
пилићи онда ољуштених семенки) и црвене пшенице у
зрну; по 7% пшенице у зрну, камута (египатска пшеница),
проса и целог зрна кукуруза, по 3,5% сочива и ланеног
семена и 1,75% пивског квасца. У овако припремљен кон
центрат може да се дода бели лук или броколи.
Броколи садржи антиал ергијске карактеристике, али и
да помаже у спречавању гојазности и рака. Броколи је из
узетно богат калцијумом, каротеноидима и антиоксидан
тима. У броколију каротеноиди имају жуту наранџасту и
тамно црвену боју и могу да побољшају жуто-наранџа
сту боју жуманца. Проценат броколија у храни живине
може да буде до 2,5%.
Бели лук има антиканцерогено, антибиотско, антиок
сидансно дејство, подстиче развој и јачање имунитета,
помаже спречавање разних упалних процеса, има хипо
гликемијске особине.

Исхрана белим луком утиче на повећање носивости.
Живина којој се даје бели лук боље напредује, односно
боље искоришћава храну, коке су отпорније на болести,
а носивост јаја повећава се за 10%. Јаја од живине која у
исхрани има одређени проценат белог лука имају нижи
ниво холестерола. али и сама живина је отпорнија због
јачања имуног система и смањења нивоа холестерола
у крви. Удео белог лука у концентрату живине може да
буде од 0,3 до 5 %. У концентрат се уноси осушен и са
млевен.
Додавањем 2% коприве у концентрат за живину по
бољшава се телесна маса, дневни прираст, конзумација
хране и биохемијски параметри, кланична својства.
Додавањем камилице у концентрацији од 2% пози
тивно се утиче на биохемијске показатеље живине и
кланична својства.
Оригано садржи од 2 до 4% етеричног уља са око 80%
ароматичног карванола и око 50% тимола. Тимол већ
у концентрацији од 0,007% убија одређене бактерије
(стафилококе, салмонеле и листерије). У вишим концен
трацијама убија и гљивице (Aspergillus flavus i A. versi
color)и кокцидије. Оригано се даје живини као додатак
зеленој храни. Слично деловање на здравље живине
има и босиљак. Kоришћење оригана у количини од 20
gr/kg хране побољшава конзумацију хране, повећава
плодност кокошака, повећава телесну масу кокошака,
смањује смртност.
Кантарион је живини даје у свежем или сувом стању и
има функцију јачања имуног система. Листове и цвето
ве кантариона треба одвојити од стабљике и умешати
у мекану храну.
Невен садржи умирујућа етерична уља која инхибирају
раста различитих бактерија и гљивица. Делује врло агре
сивно против штетних гљивица у цревима, јер спречава
функцијску изградњу њихових мембрана.
У исхрани живине може да се користи и хајдучка трава,
кадуља, драгољуб, као и јабуково сирће.
мр Виолета Петровић-Луковић

Расписан је конкурс за подршку младим пољопривредницима
Министарство пољопривреде, шумарства и водопри
вреде – Управа за аграрна плаћања расписисала је Кон
курс за подношење пријава за остваривање подстицаја
за подршку програмима који се односе на диверсифика
цију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
у 2019. години.
Пријава на Конкурс подноси се од 17. октобра до 31.
децембра 2019. године Министарству пољопривреде,
шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна пла
ћања.
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Право на подстицај има пунолетни млади пољопри
вредник, носилац комерцијалног пољопривредног га
здинства у активном статусу, уколико је као носилац, од
носно члан комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава (РПГ) искључиво почев од 1. јануара 2018.
године и налази се у активном статусу. Право на подсти
цај имају они који у Регистру нису били уписани као
носилац нити као члан породичног пољопривредног
газдинства пре 1. јануара 2018. године. На дан подно
шења пријаве на Конкурс пољопривредник мора да има
навршених 18, а у календарској години у којој подносе
пријаву највише 40 година живота.
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Подстицаји обухватају подршку програмима за инве
стиције у:
1) развој и унапређење примарне биљне производ
ње на пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника;
2) развој и унапређење примарне сточарске произ
водње на пољопривредним газдинствима мла
дих пољопривредника;
3) развој и унапређење примарне сточарске про
изводње кроз набавку квалитетних приплодних
грла на пољопривредним газдинствима младих
пољопривредника.

дана издавања предрачуна и да нема својство повеза
ног лица са подносиоцем пријаве.
Управа разматра пријаве на конкурс и утврђује испу
њеност услова за доделу подстицаја као и ранг листу
подносилаца пријава а Директор Управе решењем одо
брава право на подстицаје до утрошка расположивих
средства.
Расподела подстицаја се утврђују у процентуалном
износу од вредности реализоване инвестиције у складу
са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди
и руралном развоју.
Подстицаји се утврђују у износу од 75% од вредности
прихватљиве инвестиције умањене за износ средста
Уз пријаву на конкурс подносилац, поред осталог до ва на име пореза на додату вредност. Највиши укуп
ставља предрачун за набавку инвестиција не старији од ни износ подстицаја који корисник може да оствари је
30 дана (профактура, предуговор, понуда или друга вр 1.500.000 динара.
ста предрачуна) и изјаву добављача да може извршити
испоруку предмета инвестиције у року од 6 месеци од
Јелић Милош, саветодавац за рурални развој

Фиксни и варијабилни трошкови

Константни трошкови производње - кад се проши
ривање производње чини додавањем истих чинила
ца производње, онда у погледу трошкова производње
имамо случај константних трошкова које прати и равно
меран пораст производње. Стопа добити остаје непро
мењена под условом да и цене остану непромењене. Са
порастом приноса расте само маса добити.
Опадајући трошкови производње - настају из уштеда
које су последица масовне производње, односно еконо
мије великог обима, којом се смањују трошкови произ
водње по јединици производа. Треба разликовати фик
сне од варијабилних трошкова производње. Фиксни су
они издаци који су дефинисани уграђеним производним
капацитетом па их власник мора надокнадити у одре
ђеној величини без обзира да ли је остварио већи или
мањи обим производње. Трошкови су фиксни само када

се посматрају у укупној маси, а не и по јединици произво
да, у којој се они све више смањују ако се уз исте фиксне
трошкове предузећа повећава обим производње. У то
ме и јесте суштина опадајућих трошкова, који настају са
економијом великог обима.
У варијабилне улазе они издаци који се повећавају или
смањују у укупној маси зависно од тога да ли се обим
производње повећава или смањује а у оквиру уграђеног
производног капацитета. Могу се у укупној маси пове
ћавати дотле док се не прилагоде фиксним трошковима
(уграђеном производном капацитету). Ако су најмањи
трошкови по јединици производа, онда је за предузеће
и највећа добит по јединици производа.
Сузана Нешковић

Вишња као веома рентабилна воћка
За подизање засада вишње као и свих других врста
воћа неопх одно је извршити основну припрему земљи
шта.
Припрема земљишта за подизање воћњака обухвата
следеће операције: уништавање корова, вађење коро
ва, вађење камења, жила и пањева, ђубрење, орање,
поравнање и уситњавање површине. Када се земљи

ште очисти од корова приступа се ђубрење органским
и минералним ђубривима. Количина ђубрива која ће се
унети у земљиште зависи од типа земљишта и његове
плодности. Најчешће је за то потребно око 3 до 4 вагона
по хектару стајњака и око 400 до 500 кг/ха минералних
ђубрива. Након тога земљиште се оре на дубини од 30
до 40 цм, поравнава и уситњава дрљачама или тањира
ПОЉОПРИВРЕДНА Саветодавна Стручна Служба Крагујевац
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чама. Целу ову припрему земљишта најбоље је обавити
у јесен, а садњу вишања у јесен или у рано пролеће. У
нашим климатским условима најбоље је садњу обавити
у јесен због бољег пријема садница.
За подизање засада вишања користе се једногоди
шњи добро развијени изданци или калемови прве класе,
који су узети са матичних стабала која су контролисана
од надлежне стручне службе. Непосредно пред садњу
треба извршити скраћивање жила на 1/4 од своје дужи
не па их затимпотопити у раствор иловаче ради бољег
пријема. За садњу вишања треба ископати рупе одгова
рајуће дубинеи ширине. Садња вишње се може обавити
у облику правоугаоника или квадрата у зависности од
жеље произвођача.
Код неких сорти нпр. Облачинска садња се креће на
растојању 3 x 3м, или 3 x 2,5м, а код калемљених сад
ница тај размак је 3 x 3,5до 4м. После садње саднице се
крате на жељеној висини. Нпр Облачинска вишња на 40

цм, а код калемљених садница око 80 цм. За подизање
засада0,30 ха вишње потребно је обезбедити око 350
итданака или садница вишње.
Вишња је воћка краћег века, пророди рано и даје добре
и редовне приносе уз правилне мере неге током године.
Принос вишања се креће од 15 до 20 кг по стаблу или
1 до 2 вагона по хектару. Током године у засаду вишње
мора се примењивати и адекватна заштита од корова
и штеточина. За ово је потрбно обезбедити већи број
хербицида, инсектицида и фунгицида.
Из свега изнетог може се закључити да је гајење ви
шања веома рентабилна производња, јер се плодови
могу користити, за потрошњу у свежем стању, а врло су
цењени и у индустријској преради.
Дипл. инж. Воћарства
Биљана Милосављевић
ПССС Крагујевац

Упутство примене пестицида
Пољопривредни произвођачи, по природи свога посла
• Ако радите у затвореном, обезбедите добро осве
свакако најчешће и највише долазе у контакт са пести
тљење и вентилацију.
цидима. Пошто је то готово свакодневна активност, ве
• Потребно је да приликом мешања и претицања пе
стицида будете што даље од извора и бунара, барем
лики број наших фармера сматра да зна све што им је
потребно за безбедно руковање пестицидима. Али да
70 метара.
ли је то баш тако? Несумњиво да су пре свега кроз соп
• Важно је да ветар дува од вас у току рада с пести
ствено искуство, затим едукације и медијске кампање,
цидима.
досад доста тога научили. Ипак, није на одмет подсетити
• Приликом отварања амбалаже од пестицида, по
се онога што је познато и научити нешто ново
жељно је држати паковање испод нивоа очију, како
Досадашња пракса на нашим њивама, била је таква да
не би дошло до прскања садржаја по одећи и за
руковање пестицидима није било безбедно ни по саме
штитним наочарима.
• Ако се радна одећа запрља пестицидом, потребно је
руковаоце, ни по животну средину. Случајна просипања,
одмах се пресвући
доспевање остатака пестицида у воде и земљиште, пе
стицидна амбалажа по каналима и утринама, само се
• Одећа запрљана пестицидима чисти се и пере дру
неке од слика какве се често виђају. Узрок томе је мање
гачије него обична запрљана одећа.
необавештеност, а много више немар.
Занемарили смо оно што знамо, а какве ће бити после
У случају да се пестицид проспе, потребно је пронаћи
дице тога - не знамо. Задесна тровања представљају и контролисати извор просипања и спречити даље ис
велики ризик по фармере, а такође учестала је и појава тицање.
• Ако је дошло до цурења пестицида из амбалаже
карцинома желуца код пољоприврдних произвођача.
потребно је преместити је у већу, неоштећену ам
Зато ево неколико савета који треба да нам свима по
могну како би коришћење пестицида било безбедно и по
балажу.
здравље самих произвођача и по животну средину.
• Упијање пестицида може се извести песком, земљом
Два златна правила у току рада с пестицидима:
или неким другим материјалом који упија течност.
• Расути пестицид не сме се испирати водом, јер се та
ко само шири загађење. Нарочито је важно да пести
УВЕК НОСИТИ ЗАШТИТНУ ОДЕЋУ!
УВЕК ПРОЧИТАТИ ДЕКЛЕРАЦИЈУ И УПУТСТВО ЗА УПО
цидни препарат не доспе у водотокове, одводе, ко
ТРЕБУ!
лекторе за кишницу и сл. Материјал који је коришћен
за упијање просутог пестицида мора се покупити и
Приликом мешања и пресипања пестицида постоји
ставити у непропусне вреће, посуде или контејнере
највећа опасност од тровања и случајног просипања,
до тренутка коначног одлагања или уништења.
односно загађења животне средине.
• Уколико је дошло до просипања већих количина пе
Увек радити напољу, на месту које је добро осветљено
стицида, што може да доведе до озбиљнијих после
и са добрим протоком ваздуха.
дица по животну средину, потребно је обавестити
8
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полицију или Одељење за хемијске удесе Управе за
Економик опцију никада не користити када се пере
одећа упрљана остацима пестицида.
заштиту животне средине Републике Србије.
НЕКОЛИКО САВЕТА О ТОМЕ КАКО ПРАТИ ОДЕЋУ ЗА
ПРЉАНУ ПЕСТИЦИДИМА
Ако је одећа натопљена пестицидним препаратима,
нарочито ако је реч о концентрованим течним пестици
дима, онда је такву одећу потребно бацити.
Веш загађен пестицидима потребно је чувати у пла
стичним врећама, одвојено од осталог веша.
Потребно је радну одећу опрати одмах после завр
шетка рада с пестицидима. Не треба исту одећу кори
стити више пута, па тек онда опрати, већ је потребно
да сваки пут приликом рада с пестицидима, произвођач
има чисту одећу.
Најпре се веш с остацима пестицида стави на про
грам претпрања у веш-машини. Прање се врши топлом
водом.
Користити већу количину детерџента, предвиђену за
веома запрљан веш, и то на најдужи програм прања.
Сушити веш на отвореном, јер сунце може смањити
количину пестицида у тканини.
Пре него што се опере обичан веш, укључити машину
да одради један програм са детерџентом без одеће, како
би се испрали остаци пестицида из саме машине.

ПРАВИЛНО ПОСТУПАЊЕ СА ПЕСТИЦИДНОМ АМБА
ЛАЖОМ
Празну Амбалажу од пестицида потребно је на прави
лан начин одлагати, у складу са препорукама произвођа
ча, а никако поново користити да би се у њој држала вода,
или неке друге течности. Такође, погрешно је амбалажу
спаљивати, јер се на тај начин могу створити изузетно
токсичне материје. Сем тога, поједини пестициди су лако
запаљиви или експлозивни, па је спаљивањем амбалаже
која садржи такве пестициде могуће изазвати пожар.
Пре коначног одлагања амбалажу је потребно испрати,
и то веома темељно. То се постиже тзв. ТРОСТРУКИМ
ИСПИРАЊЕМ.
• Испразнити амбалажу у резервоар прскалице и
оставити да се оцеди 30 секунди
• Додати воду до 1/3 запремине амбалаже
• Затворити амбалажу, енергично мућкати садржај
• Скинути поклопац, оставити да вода исцури из амба
лаже у резервоар прскалице
• Поновити поступак још два пута
Горан Варјачић
Дипл. Инг. агрономије

IV Јавни позив за IPARD подстицаје за набавку новог трактора
– крајњи рок за пријаву до 25.новембра 2019 године
Министарство пољопривреде, шумарства и водопри
вреде – Управа за аграрна плаћања расписали су IV Јавни
позив за подношење захтева за одобравање пројекта
за IPARD подстицаје за инвестиције у модернизацију и
набавку нове механизације, конкретно за набавку новог
трактора.
Овим подстицајима обухваћени су сектори за про
изводњу млека, меса, воћа и поврћа и осталих усева
(одређене врсте житарица и индустријског биља), као и
сектори виноградарства, и производње јаја.
Прихватљиве инвестиције и трошкови су набавка но
вог трактора, са стандардним деловима, уређајима и
опремом за извођење пољопривредних радова, укљу
чујући припадајућу тракторску кабину, као и општи тро
шкови.
За овај подстицај одвојено је 1.210.632.721 динара, а
висина подстицаја износи од 60% до 70% прихватљи
вих трошкова инвестиције, у зависности од тога да ли је
подносилац млади пољопривредник и да ли се пољопри
вредно газдинство налази у планинском подручју.
Снага трактора чија се набавка субвенционише из IP
ARD средстава зависи од сектора улагања и обима про
изводње. На пример, ако се неко бави воћарством и има
од 2 ha до 10 ha пријављених површина под засадом,

моћи ће да набави трактор снаге до 60 kW. Јачи трактор,
до 80 kW, моћи ће да набави ако има веће површине,
између 10 ha и 50 ha.
Поред Захтева и пословног плана за одобравање про
јекта потребно је прикупити све оно што је Јавим пози
вом од документације предвиђено. Сви заинтересовани
за овај Јавни позив који испуњавају услове, остварују
право на IPARD подстицаје само за набавку једног трак
тора током трајања целог IPARD програма.
Трактор може бити врсте T1 до T5 или S1 до S5 у сми
слу посебног прописа који уређује поделу моторних
и прикључних возила и треба да испуњава услове у
области заштите животне средине уређене прописима
Европске уније у овој области, а са којима су усклађени
прописи Републике Србије.
Рок за подношење захтева је од 24. септембра до 25.
новембра 2019. године.
Додатна појашњења и детаљне информације: Пољо
привредна саветодавна служба, Цара Лазара 15, Крагу
јевац, тел 034/335923
Дипл. инж. агроекономије Стефанија Анђелковић
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Потребни услови за ИПАРД подстицаје за набавку новог трактора
Право на IPARD подстицаје остварује лице које је упи
сано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породич
ног пољопривредног газдинства,
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга
Највећа снага мотора према обиму биљне односно
сточарске производње:
1. У СЕКТОРУ МЕСА:
• до 60 kw – ако има објекат капацитета од 4.000 до
20.000 бројлера по турнусу,
• до 70 kw – ако има објекат капацитета од 20.000 до
40.000 бројлера по турнусу,
• до 80 kw – ако има објекат капацитета од 20 до 40
грла говеда, односно од 100 до 1.000 грла свиња,
односно од 150 до 400 грла оваца или коза.
• до 100 kw – ако има објекат капацитета од 40 до
1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла
свиња, односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза,
односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу.
2. У СЕКТОРУ МЛЕКА:
• о 80 kw - ако има од 20 до 50 грла млечних крава,
• до 100 kw - ако има од 50 до 300 грла млечних кра
ва,
3. У СЕКТОРУ ВОЋА:
• до 60 kw – ако у регистру има уписане површине под
производњом воћа од 2 до 10 ha, односно произ
водњом садног материјала воћа од 0,5 до 10 ha.
• до 80 kw – ако у регистру има уписане површине под
производњом воћа, односно под производњом сад
ног материјала од 10 до 50 ha.
• до 100 kw – ако у регистру има уписане поввршине
подпроиз водњом воћа од 50 до 100 ha

10

4. У СЕКТОРУ ПОВРЋА:
• до 40 kw – ако у регистру има уписане површине под
производњом поврћа од 0,5 до 2 ha,
• до 80 kw – ако у регистру има уписане површине под
производњом поврћа од 2 до 10 ha,
• до 90 kw – ако регистру има уписане површине под
производњом поврћа од 10 до 30 ha,
• до 100 kw – ако у регистру има уписане површине
под производњом поврћа од 30 до 100 ha,
5. У СЕКТОРУ ОСТАЛИХ УСЕВА:
• до 80 kw – ако у регистру има уписане површине под
производњом осталих усева од 2 до 20 ha,
• до 100 kw – ако у регистру има уписане површине
под производњом осталих усева од 20 до 50 ha.
6. У СЕКТОРУ ЈАЈА:
• до 60 kw – ако има објекат капацитета од 5.000 до
50.000 кокошака носиља,
• до 70 kw – ако има објекат капацитета од 50.000 до
100.000 кокошака носиља,
• до 100 kw – ако има објекат капацитета од 100.000
до 200.000 кокошака носиља.
7. У СЕКТОРУ ГРОЖЂА:
• до 60 kw – ако у регистру има уписане површине под
производњом грожђа од 2 до 10 ha, односно садног
материјала грожђа od 0,5 до 10 ha,
• до 80 kw – ако у регистру има уписане површине под
производњом грожђа, односно садног материјала
грожђа од 10 do 50 ha.
• до 100 kw – ако у регистру има уписане површине
под производњом грожђа од 50 до 100 ха.
Додатна појашњења и детаљне информације: Пољо
привредна саветодавна служба, Цара Лазара 15, Крагу
јевац, тел 034/335923
Дипл. инж. агроекономије Стефанија Анђелковић
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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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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
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
Сунцокрет (зрно)

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
ринфуз
џак 50кг
џак 50кг
џак 33кг
ринфуз
џак 50кг
ринфуз
ринфуз
џак 50кг
ринфуз
џак 50кг
ринфуз

Газдинство
Газдинство
Газдинство
Газдинство
Газдинство
Малопродаја
Малопродаја
Малопродаја
Малопродаја 67
Малопродаја
Малопродаја 35
Пијаца
20
Пијаца
Пијаца
20
Пијаца
Пијаца
Пијаца
20
Пијаца
18
Пијаца
Силос
Силос
Силос
Силос
19.36
Силос
Силос
Силос

18

50
73 63 58
20
26 34 33
22
22

19 20
20
20
24 20
40
25
22
40
25
70
65
21
18
38
41
20 20
21
24 20

24

25

24
19

40
25 25
20

19
20 13
20

18 16
16 20
21 18

14
15
18
37

20

80
25
42
20
20

16
19

67 65

23

37 38
17 20
16
20 25

24
16
24

20

20
17
20

14

16

20

15

18
35
31

16.5
70

Зрењанин

Суботица

С. Митровица
18
17
21

17.0
16
21

18
21

35.0
16.2 18
17 17
20 21.0 21
20.5
38
18.5

20

35

Сомбор

Панчево

Нови Сад

Ужице

Шабац

Лесковац

Зајечар

ВОЈВОДИНА

Врање

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

Лозница

Краљево

Крагујевац

Чачак

Београд
Обреновац

Производ

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

Место продаје

Јединица мере

Цене житарица и сточне хране у Србији за период 14.-20.10.2019. године

18
21

29.5
18

18

19
38 37

21

15
38
28

19

С. Митровица
13
12
11
14
270
450
350
700

Ужице
11
10
8
13

Зрењанин

Сомбор
12
11
10
13
250
450
250
600

11
10
9
14
230
350 250

11
10
9
12

Суботица

Панчево

12
11
10
13
300
500
350 300
700 750 800

Шабац

Зајечар
12
11
10
13
240
400
360

11
10
9
12
220

Лесковац

Врање
11
10
9
12
260
350
300
800

Пирот

11
9
7
13
220
350
250
800

Ниш

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

Лозница

11
9
10
13
300
350
300
720

Краљево

13
11
9
14
220
450
250
600

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 14.-20.10.2019. године

12
11
13
225
400

12
11
10
14
250
500
350

900

Цене живе стоке на сточним пијацама у Србији за период 14.-20.10.2019. 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

12

>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
250
200

200
260

150
230
190

150
210
220

220

200

130
120
180
190

180
170

150
140

120

240
180

150
100
130
220
400
150
120

220
250
200

300
200

260 270 280
220
220 220

240
200

150

110

140

110

100
150
200
230
150

150 160
150
140 160 150
220 250 220 220 200 250
250 230 230
260

110
210

450 380
410
120 160
140
150
110
130
200 200

400
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130

220

С. Митровица

Сомбор

Панчево

Ужице

Шабац

Лесковац

Зајечар

Врање

Смедерево

Пожаревац

Пирот

Ниш

ВОЈВОДИНА

220

120
150

Лозница

Краљево

Крагујевац

Тежина/узраст

Чачак

Производ

Београд

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

240

230 270 250 300 240
230
220
180
120
140
190
150 140
110
140 120 120 130
210
240 180 220
250
540
460
360
150
160 150 160
140
140

Цене воћа на зеленим пијацама у Србији за период 14.-20.10.2019. године

100

110 150 120 100 130

80

80

60

80

80

80

80

80
120
200
150
900
200
120

50

70

50 100 40

50

50

70

50

50

50

50

40

50

80 50 50 60
100
100 110
160 130 130 200
150
150
900 900 800 800
220
220
150
75

120
200
150
1000
180

70
180
150
700
250

100
140
120
800
200

50
120
200
220
750
210

50
50

50 40 80 50
120 100 100 100
130 200 180 140
120
800 700 800 700
90 160

Сомбор

Панчево

Шабац

Ниш

50

Суботица

60

Нови Сад

150 120 80 130 130 130 100 120 80

Ужице

150

Лесковац

80

Зајечар

100 150 120 100 130

Врање

100

Зрењанин

С. Митровица

Смедерево

60

Пирот

200 120 90 130 130 120 100 120 70

Лозница

150

Краљево

160 150 150 160 150 150 140 140 130 150 150 140 120 140 150 180 140 150 120
100
70 100
50
100 100 100
250
250 150 250 150
100
220 200 150 220 150

Крагујевац

150
150
200

Чачак

Београд
Скадарлија

Банана (Banana)
Дуња (Quince)
Грејпфрут (Grapefruit)
Грожђе-бело остале (Grapes white
other)
Грожђе-црно остале (Grapes black
other)
Јабука-Ајдаред (Apples Idared)
Јабука-делишес златни (ApplesDelicious)
Јабука-Грени Смит (Apples-Granny
Smith)
Јабука-остале (Apples-other)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина (Tangerine)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)
Шљива (Plum)

ВОЈВОДИНА

Београд
Каленић

Производ

Пожаревац

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

60

55

70

50

60

80

80

70

60

50

80

70

70

80
70 130 150
150
170
120 120
800 1000 900
150
220
100

120
150
150
800
200
100

60
100
120
150
900
160
100

60
120
200
250
1000
200

30
90
170
120
1000 1000
100
100
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100
80
80
800
100
180
120
120
100
400
150
100
150
80
60
100

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

50
30
600
60
80
70
70
80
250
80
100
150
50 60
50
70 60

С. Митровица

Суботица

Зрењанин

45
30
500
60
70
80
70
60
270

60

40
50
40

40
40
400
70 60
110
80 80
110
90 60
260
100 60
100 80
150
50
80

60

40
25
220
40
70
60
80
40
40

40
40
450
60
120

Сомбор

50

70

Панчево

90

50

120
50
150
120

Нови Сад

50

80

130
50
100
100

Ужице

50

80 50 40 55 50
50 80
50 20 40 50 30 50 40 50
500 500 500 500 400 400 500 550
100 70 50 70 50 70 50 140
150
90 120 120
100 110
120 80
150 100 80
120 80 80 110 150
90
100 80 60 90 100 60 120 100
350 250 210 300 300
300 260
150 100 70 140 120 70 80
100
200
80
120
100 130 150
80 60
60 70 80 100 50
60 40
50 50 40
80 60 50 70 60 70 70 60

100
150
180
150
200 200 120
60 40 70 80
50 60
70
130 100 120 100 80
60 70
150
120

Шабац

160
200
60 60 60
70 70
100 80 120

Лесковац

130
50
120
130

Зајечар

Смедерево

250
70
80
60

Врање

Пожаревац

150
60
60
100

Краљево

150 150
150 200
150
150
80
50
60
150 90
150 120
120 120 100
120

Крагујевац

Пирот

150
200
100
120
120

Чачак

Ниш

Boranija-žuta (Spring bean-motled)
Броколи (Broccoli)
Цвекла (Beet)
Карфиол (Cauliflower)
Краставац-корнишон (Cucumber baby)
Краставац-салатни (Cucumber for
salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
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)

Београд
Каленић
Београд
Скадарлија

Производ

Лозница

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

80

80

50

60
50
500
40
150

60
40
500
60
140

40
30
350
50

30
35
450
50

130
100 80 80
300 300 320
80 120
200
150
65 70 100
60 50 50
70 80 70

70
80
80
300
100
80
150
70
50
50

80 120
100
300
100
120
250 150
80 80
60
60 80

70

50
40
400
50
100
60 120

60 100
50
40
300
50
120
120
120
300
150
160
60
40
60
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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
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