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СТОЧАРСТВО

ДОБИЈАЊЕ ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНОГ МЛЕКА

Да би добили потпуно хигијенски исправно млеко треба спровести следеће радње. Обавезно
сат пре муже стају треба очистити и проветрити. Никако пре муже у стају не траба уносити храну и
простирку да се не би дизала прашина.
Краве редовно треба тимарити како би биле чисте посебно виме и бутови. Особа која музе
мора да је здрава, неинфицирана зарзним болестима. При мужи крава препоручује се да музач добро
опере руке или да користи рукавице, повеже косу и користи заштитну кецељу од пластике која се
добро одржава. Цело виме прати топлом водом само у случају велике запрљаности, јер се са водом до
сисних канала преносе бактерије од балеге и слузи.
Врх вимена натопити дезинфекционим средством и оставити 15 до 20 секунди да делује, а
затим избрисати виме са сувим папирним убрусом. Измусти ручно 3 до 4 млаза млека у посебан суд и
погледати има ли трагова маститиса у њој. Никако млеко не измузавати на под и простирку. Пажљиво
поставити музни апарат на виме краве, подесити 12 до 15 секунди за стимулацију и 5 минута за мужу.
Измузавање није потребно осим у случају да крава има маститис. Искључити вакум пре уклањања
апарата за мужу како не би усисавао прашину.
Треба редовно прати и дезинфиковати апарат за мужу. Помужено млеко треба одмах изнети из
стаје, процедити кроз цедило које после сваке употребе треба откувати.
Помужено млеко треба најкасније сат времена од муже охладити на 8ºC и чувати на 4ºC
најдуже 36 сати до прераде јер тада бактерије почињу да се размножавају и на тој температури.
Најбољи начин за чување млека је у лактофризима према количини помуженог млека. Млеко
од крава које се лече антибиотицима не сме се предавати у откуп нити га користити за употребу у
домаћинству.

Дипл.инг.Драган Гуњак

МЕЛИОРАЦИЈЕ

НАВОДЊАВАЊЕ КУПУСА

Купус је повртарска култура која има велику лисну масу која интензивно транспирише, а
плитак и слабо развијен коренов систем који има слабу усисну моћ и због тога купус захтева високу
влажност земљишта током целог вегетационог периода. Наводњавањем је потребно одржавати
повољну влажност у слоју земљишта до 40-50 цм, јер се у том слоју земљишта налази највећи и
најактивнији део кореновог система. Недостатак воде у било којем периоду развоја биљке утиче на
смањење приноса и због тога је незамисливо бавити се интензивном производњом купуса без
наводњавања.
Купус се производи из расада као рани, средње рани и касни усев. Касна производња купуса је
најрационалнија, најмасовнија и углавном се изводи као други усев после пшенице или других стрних
жита. Оптимално време за расађивање је почетак јула месеца, до којег треба да се произведе расад,
односно рокови садње су од 5. јула до 25. јула, у зависности од планираног времена пристизања
бербе. У том летњем периоду, земљиште је углавном исушено услед недостатка падавина. Уколико је
земљиште доста исушено, потребно је обавити заливање пре садње како би се адекватно обавила
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припрема земљишта за садњу. Потребе за водом касне производње купуса зависе од развијености
биљака и временских услова. За високе приносе, после расађивања, купус се мора редовно заливати
како би се одржала виоска влажност земљишта. Потребе за водом су 300-500 мм, у зависности од
климатских услова и вегетационог перода. Заливање треба вршити по турнусима чију дужину треба
одређивати у зависности од развијености биљака, количине и распореда падавина. Норме
наводњавања и број заливања, зависе првенствено од услова године и од количине и распореда
падавина. Норме наводњавања крећу се 3-8 па и више заливања. Битно је да се земљиште не сме
исушити испод 80% од пољског водног капацитета.
Због високе предзаливне влажности, заливне норме су мале, од 20-30 мм, како би се проквасио
слој земљишта до 20 цм у периоду формирања главица а касније до 50 цм. Купус има простран али
плитак коренов систем. Главна маса кореновог система налази се у слоју земљишта до дубине од 4050 цм. Нижа влажност земљишта успорава формирање главица, а уколико се у завршној фази пораста
главица и при технолошком сазревању дозволи исушивање земљишта, а затим се примени
наводњавање или падне киша, долази до пуцања главица што умањује квалитет и тржишну вредност
производа. Највећа потреба купуса за водом је у фази интензивног раста розете и образовања главице.
Поред тога, захтеви за водом условљени су и временом и местом усева тако да су највећи захтеви за
водом у току јула и августа месеца.
Купус је могуће наводњавати из бразда, орошавањем или системом кап по кап. У периоду
расађивања као и после 3-5 дана, купус је најбоље наводњавати кишењем, које се може наставити и
касније у периоду вегетације. Уколико се купус гаји на мањим површинама, може се успешно
наводњавати браздама или системом кап по кап. Растојање бразда или латерала треба одредити у
зависности од механичког састава земљишта.
Дипл.инг.Сњежана Вујиновић

AГРАРНА ПОЛИТИКА

УРЕДБА
О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ
ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2011. ГОДИНУ

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за подизање
производних засада воћака и производних засада са наслоном винове лозе и хмеља (производни засади),
за 2011. годину ( подстицајна средства).
Подстицајна средства користе се за накнаду трошкова куповине садница воћака, винове лозе и хмеља, за
накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад, као и за накнаду
трошкова набавке и постављања наслона (коље, стубови, жица, анкери и друго) код засада винове лозе и
хмеља, а код засада винове лозе са традиционалним начином гајења са сортом Прокупац подстицајна
средства користе се за накнаду трошкова куповине садница и набавку коља.
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва;
2) предузетници;
3) привредна друштва која су разврстана као мала правна лица у складу са законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија;
4) земљорадничке задруге;
5) научноистаживачке организације, школе, задужбине, манастири и цркве.
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Физичка лица имају право на коришћење подстицајних средстава ако имају утврђено својство
осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као и ако су
у периоду од 14. августа 2010. године до 19. августа 2011. године уплатилa износ од најмање 42.818
динара по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника.
Изузетно право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци
комерцијалних породичних пољопривредних газдинства која немају утврђено својство осигураника код
Фонда, ако подстицајна средства користе за производне засаде површине до једног хектара.
Подносилац захтева имају право на подстицајна средства ако:
1) су катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади у њиховом власништву или
ако на њима имају право закупа, односно коришћења најмање до 31. маја 2021. године, односно најмање
до 31. јула 2013. године за производне засаде јагоде;
2) не користе земљиште по основу уговора о закупу или по основу неког другог правног посла
који је закључен са правним лицем, осим ако земљиште користе по основу уговора о закупу земљишта
закљученим са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде. најмање до 31. јула
2021. године, односно за период најмање до 31. јула 2013. године за производне засаде јагоде;
3) земљиште на коме су подигнути производни засади није под било каквим теретом (хипотека,
плодоуживање и друго);
4) по неком другом основу не користе бесповратна подстицајна средстава за подизање истих
производних засада;
5) је пре подизања производног засада на катастарским парцелама извршена основна хемијска
анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту, винову лозу, односно хмељ и ако
је документ о извршеној основној хемијској анализи земљишта са препоруком издат у периоду од 30.
априла 2009. године до 30. априла 2011. године, а за производне засаде јагоде до 30. јуна 2011. године;
6) су извршила риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта у току 2009, 2010. или
до 30. маја 2011. године на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади са
минималном дубином од 0,6 метара (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање,
односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 метра за производне
засаде јагодастих врста воћака, а код производних засада јагоде и припрему земљишта за садњу
(постављање банкова, односно високих гредица);
7) су поставили систем за наводњавање и фолије на банковима (високим гредицама) код
производних засада јагоде;
8) производни засад јагоде није подигнут по систему вертикалне технологије гајења.
Право на подстицајна средства подносилац захтева има ако је подигао један или више производних
засада и ако најмања површинa сваког засада износи:
1) 0,3 хектара по врсти јагодастих воћака, винове лозе и хмеља;
2) 0,5 хектара по врсти јабучастих, коштичавих и језграстих воћака. Највећа површина за коју
подносилац захтева може да оствари подстицајна средства за све производне засаде износи 10 хектара, а
за производне засаде јагоде 2 хектара.
Површина производног засада винове лозе са сортама, може се састојати из једне или више
одвојених парцела, односно једног или више засада. Производни засади винове лозе морају да буду
подигнути у рејонираним виноградарским географским производним подручјима за гајење винове лозе
(виноградарским рејонима) и не могу да буду подигнути у депресијама, мочварним пределима, долинама
река и сличним локалитетима неповољним за гајење винове лозе, а засади са винским сортама морају да
буду намењени производњи квалитетног вина са географским пореклом, односно регионалног вина за
интерспецијес хибриде.
Подстицајна средства за производне засаде јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака,
винове лозе и хмеља исплаћују се ако производни засад испуњава услове из ове уредбе у погледу
броја посађених садница по хектару, броја примљених садница по хектару и категорије садница стандардне и стандардне СА садницама или сертификоване саднице, а по цени садница из рачуна до
износа утврђених и то:
За производни засад:
1) јабуке на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 1.600 до 4.500
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 50 динара, а за сертификовану
садницу до 150 динара;

5

2) јабуке на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до 1.000
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 50 динара, а за сертификовану
садницу до 150 динара
3) крушке на вегетативној подлози без посредника потребно је да број посађених садница буде од
1.250 до 4.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 100 динара, а за
сертификовану садницу до 200 динара;
4) крушке на вегетативној подлози са посредником потребно је да број посађених садница буде од
1.250 до 4.500 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 130 динара, а за
сертификовану садницу до 280 динара;
5) крушке на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 800 до 1.600
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану
садницу до 200 динара;
6) дуње потребно је да број посађених садница буде од 600 до 1.200 садница по хектару, с тим да
се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200 динара;
7) мушмуле потребно је да број посађених садница буде од 600 до 1.200 садница по хектару, с тим
да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200 динара;
8) брескве потребно је да број посађених садница буде од 800 до 1.600 садница по хектару, с тим
да се за стандардну садницу исплаћује до 100 динара, а за сертификовану садницу до 220 динара;
9) нектарине потребно је да број посађених садница буде од 800 до 1.600 садница по хектару, с тим
да се за стандардну садницу исплаћује до 100 динара, а за сертификовану садницу до 220 динара;
10) кајсије без посредника потребно је да број посађених садница буде од 400 до 800 садница по
хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану садницу до 200
динара;
11) кајсије са посредником потребно је да број посађених садница буде од 400 до 800 садница по
хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 150 динара, а за сертификовану садницу до 300
динара;
12) трешње на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 100 динара, а за сертификовану
садницу до 240 динара;
13) трешње на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до 1.000
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану
садницу до 200 динара; 5
14) вишње на вегетативној подлози потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану
садницу до 200 динара;
15) облачинске вишње потребно је да број посађених садница буде од 800 до 2.500 садница по
хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 50 динара, а за сертификовану садницу до 100
динара;
16) вишње на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 600 до 1.100
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 80 динара, а за сертификовану
садницу до 200 динара;
17) ораха на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 90 до 160
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 1.000 динара;
18) леске на генеративној подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до 1.250
садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 700 динара;
19) изданачке леске на сопственој подлози потребно је да број посађених садница буде од 400 до
1.250 садница по хектару, с тим да се за стандардну садницу исплаћује до 150 динара;
20) бадема потребно је да број посађених садница буде од 800 до 1.600 садница по хектару, с тим
да се за стандардну садницу исплаћује до 120 динара, а за сертификовану садницу до 200 динара;
21) винове лозе потребно је да број посађених садница буде од 3.000 до 4.500 садница по хектару
за стоне сорте (с тим да размак између редова не сме бити мањи од 2,0 метара и већи од 3 метра, а размак
у реду не сме бити мањи од 0,7 метара и већи од 1,5 метара), односно од 4.000 до 5.500 садница по хектару
за винске сорте (с тим да размак између редова не сме бити мањи од 2,0 метара и већи од 3 метра, а размак
у реду не сме бити мањи од 0,7 и већи од 1,5 метара), с тим да се за стандардну садницу исплаћије до 45
динара, а за сертификовану садницу до 120 динара;
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22) винове лозе са сортом Прокупац са традиционаланим начином гајења потребно је да број
посађених садница буде од 7.000 до 10.000 садница, с тим да се за стандардну садницу исплаћије до 45
динара, а за сертификовану садницу до 120 динара;
23) хмеља потребно је да број посађених садница буде од 5.000 до 7.000 садница, с тим да се за
стандардну садницу исплаћије до 45 динара, а за сертификовану садницу до 120 динара.
Подстицајна средства за производне засаде јагодастих врста воћака исплаћују се на основу броја
посађених садница и категорије садница по хектару засађене површине, у фиксном износу и то:
За производни засад:
1) купине потребно је да број посађених садница буде од 2.000 до 3.500 садница по хектару, с тим
да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 80.000 динaра по хектару, a за
засаде подигнуте са сертификованим садницама износ од 250.000 динaра по хектару;
2) јагоде потребно је да број посађених садница буде од 40.000 до 65.000 садница по хектару, с тим
да се за засаде подигнуте са сертификованим садницама исплаћује износ од 700.000 динaра по хектару;
3) рибизле потребно је да број посађених садница буде од 1.600 до 3.500 садница по хектару, с тим
да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 100.000 динaра по хектару, a за
засаде подигнуте са сертификованим садницама износ од 300.000 динaра по хектару;
4) огрозда потребно је да број посађених садница буде од 1.600 до 3.500 садница по хектару, с тим
да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 100.000 динaра по хектару, a за
засаде подигнуте са сертификованим садницама износ од 300.000 динaра по хектару;
5) боровнице потребно је да број посађених садница буде од 2.000 до 3.500 садница по хектару, с
тим да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 800.000 динaра по хектару;
6) бруснице потребно је да број посађених садница буде од 20.000 до 110.000 садница по хектару,
с тим да се за засаде подигнуте са стандардним садницама исплаћује износ од 1.000.000 динaра по
хектару.
Износ подстицајних средстава за производне засаде воћака и хмеља увећава се због
специфичности услова у којима се заснива производни засад за по 50.000 динара по хектару за
производне засаде:
1) са српским аутохтоним сортама и домаћим створеним сортама воћака, односно хмеља;
2) које су подносиоци захтева подигли на територији општине која припада подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди, у складу са Правилником о одређивању подручја са отежаним условима
рада у пољопривреди, ако у тим општинама имају регистрована пољопривредна газдинства.
Износ подстицајних средстава за производне засаде винове лозе, увећава се због специфичности
услова у којима се заснива производни засад за по 50.000 динара по хектару за засаде:
1) са српским аутохтоним и регионалним сортама Прокупац, Вранац, Црна Тамјаника, Франковка,
Португизер, Скадарка, Багрина, Смедеревка, Тамјаника, Креаца, Сланкаменка и Ружица, као и са домаћим
створеним сортама винове лозе;
2) подигнуте у оквиру виногорја (виноградарских подручја са најповољнијим климатским и
земљишним условима за гајење винове лозе, као и производњу грожђа и вина када су климатски и
земљишни услови у питању);
3) подигнуте на теренима изнад 200 метара надморске висине (на локалитетима где не постоји
висок степен ризика од штетног утицаја ниских температура и подземних и надземних вода);
4) подигните на теренима са нагибом већим од 10º (на локалитетима где је неопходно утрошити
више рада, средстава и енергије због нагиба и лошег приступа);
5) подигнуте на јужним експозицијама (односно на локалитетима где постоје најповољнији услови
за гајење винове лозе, производњу грожђа и вина када је експозиција терена у питању);
Износ подстицајних средстава за производне засаде винове лозе, увећава се на име накнаде
трошкова набавке и постављања наслона, за износ:
1) од 200.000 динара по хектару, ако се ради о стоним и другим сортама са бројем посађених
садница од 3.000 до 4.500 садница по хектару или о винским сортама са бројем посађених садница од
4.000 до 4.500 садница по хектару;
2) од 250.000 динара по хектару, ако се ради о винским сортама са бројем посађених садница од
4.501 до 5.000 садница по хектару;
3) од 300.000 динара по хектару, ако се ради о винским сортама са бројем посађених садница од
5.001 до 5.500 садница по хектару;
4) од 50.000 динара по хектару, ако се ради о сорти Прокупац, са бројем посађених садница од
7.000 до 10.000 садница по хектару.
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Износ подстицајних средстава за производне засаде хмеља, увећава се на име накнаде трошкова
набавке и постављања наслона за износ од 350.000 динара по хектару.
Подносилац захтева има право на коришћење подстицајних средстава за подизање производних
засада ако је примљено најмање 90% посађених садница рачунајући од укупног броја посађених садница
по засаду и ако су саднице здравствено и сортно исправне.
Захтев за коришћење подстицајних средстава подноси се Министарству на адресу Министарство
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 46, 15000 Шабац, до 31. јула 2011. године. Захтев се подноси на Обрасцу - Захтев за коришћење
подстицајних средстава за подизање производних засада за 2011. годину,
Уз захтев се прилаже:
1) хемијска анализа земљишта са катастарских парцела на којима су подигнути производни засади,
са препоруком ђубрења за одговарајућу врсту воћака, винову лозу, односно хмељ, с тим да се једна
анализа земљишта може односити на земљиште са свих катастарских парцела, ако су катастарске парцеле
на којима су подигнути производни засади груписане на истом потесу;
2) рачун за риголовање земљишта које је извршено у току 2009, 2010. или 2011. године на
катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади, издат у складу са законом или изјава
да је риголовање извршено у току 2009, 2010. или 2011. године, односно изјава да је основна обрада
земљишта за јагодасте врсте воћака извршена у току 2010. или 2011. године у складу са условима
прописаним овом уредбом;
3) фискални исечак и готовински рачун или фискални исечак са назначеним одложеним плаћањем
и рачун или рачун којим физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
које се определило за обавезу плаћања пореза на додату вредност у складу са законом доказује да је
купило саднице, издати у току 2010. или 2011. године, као и отпремнице које прате рачуне;
4) рачун којим лица доказују да су купила саднице, издат у складу са законом, извод из банке
оверен печатом банке или фискални исечак, односно фискални исечак са назначеним одложеним
плаћањем или налог за пренос - вирман, издати у току 2010. или 2011. године, као и отпремнице (за
домаће саднице) или јединствена царинска декларација (за увозне саднице) које прате рачуне;
5) решење о упису у Винарски регистар, за подносиоце захтева који су произвођачи вина или
решење о упису у Регистар произвођача ракије и других алкохолних пића, за подносиоце захтева који су
произвођачи ракије и других алкохолних пића од воћа и грожђа;
6) извод из Регистра привредних субјеката, за лица не старији од шест месеци, односно доказ о
упису у одговарајући регистар за друга правна лица;
7) копија плана у размери 1:2.500 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву,
теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис
поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није
успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева;
8) обавештење о разврставању у мало правно лице у складу са законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија према подацима из финансијског извештаја за 2010. годину;
9) изјава подносиоца захтева да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна
средства за подизање истих производних засада;
10) инвестициона сагласност Министарства за подизање вишегодишњих засада на закупљеном
државном земљишту;
11) план подизања и одржавања производног засада сачињен у складу са препоруком објављеном
на веб страници Министарства, ако је производни засад површине веће од два хектара, који је урађен за
сваку воћну врсту, односно винову лозу.
Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као
оверена копија, осим документа из тач. 5), 6), 7) и 10) чије копије не морају да буду оверене.
Управа исплаћује подстицајна средства на наменски рачун корисника средстава после
закључивања уговора и давања гаранције.
Подстицајна средства за производне засаде воћака исплаћују се у две рате тако што се прва
исплаћује после прве инспекцијске контроле за накнаду 50% трошкова куповине садница и за накнаду
трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад, а друга после друге
инспекцијске контроле, у другој вегетативној години, за накнаду преосталих трошкова куповине садница.
Подстицајна средства за производне засаде јагоде исплаћују се једнократно у укупном износу
одобрених средстава.
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Подстицајна средства за производне засаде винове лозе и хмеља исплаћују се у две рате тако што
се прва исплаћује после прве инспекцијске контроле за накнаду трошкова куповине садница и за накнаду
трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад, а друга после друге
инспекцијске контроле, за накнаду трошкова за постављање наслона.
Подстицајна средства за производне засаде исплаћују се по редоследу подношења захтева до
износа утврђеног посебним актом који је донела Влада.

Дипл.инж.AE Слободан Јаћимовић

АГРАРНА ПОЛИТИКА

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ
РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА РАТАРСКУ И ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
У 2011. ГОДИНИ
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за регресирање репроматеријала за
ратарску и повртарску производњу у 2011. години ( регресирање репроматеријала).
Репроматеријалом, у смислу ове уредбе, сматра се дизел гориво, евро дизел, односно биодизел,
минерално ђубриво и декларисано семе.
Право на регресирање репроматеријала има физичко лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу, под следећим условима:

1) да је измирило доспеле преузете обавезе по основу прописа којима се уређују мере за
подстицање развоја пољопривредне производње;
2) да има утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање , као и да је од 14. августа 2010. године до 19. августа 2011. године платило
42.818 динара по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника.
Подносилац захтева нема право на регресирање репроматеријала за земљиште узето у закуп од
правног лица.
Изузетно подносилац захтева има право на регресирање репроматеријала ако је уговор о закупу
земљишта закључен са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде или са
црквама и верским заједницама.
Оредбе ове уредбе не примењују се на физичко лице - носиоца комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства (у даљем тексту: носилац) које од 31. децембра 2009. године има
пребивалиште и површине за ратарску и повртарску производњу до 5 ha, на територији општине која
припада подручју са отежаним условима рада у пољопривреди .
Лице које испуњава услове из ове уредбе и које је пријавило површине за ратарску и повртарску
производњу од 0,5 до 100 ha има право на регресирање репроматеријала по хектару пријављене површине,
и то највише до:
1 6.000 динара по хектару за минерално ђубриво;
2) 4.000 динара по хектару за декларисано семе;
3 4.000 динара по хектару за дизел гориво, односно евродизел, односно биодизел.
Лице за површине за ратарску и повртарску производњу пријављене до 30. априла 2011.
године има право на регресирање репроматеријала по хектару пријављене површине у износу
највише до 30 ha, а за преостале пријављене површине до 100 ha исплата ће се извршити до 31.
јануара 2012. године.
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Захтев за регресирање репроматеријала носилац подноси у два примерка Управи према месту
уписа пољопривредног газдинства у Регистар, на Обрасцу 2 - Захтев за регресирање репроматеријала
у 2011. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део (у даљем тексту:
подносилац захтева). Захтев подноси се истовремено за регресирање свих врста репроматеријала или
сукцесивно за поједине врсте репроматеријала, и то:
1) од 01.jula до 31. јула 2011. године носиоци који су допринос платили до 31. маја 2011.
године;
2) од 1. септембра до 30. септембра 2011. године носиоци који су допринос до 19. августа 2011.
године.
Уз захтев подноси се: 1) фискални исечак оверен од стране добављача на полеђини издат у
периоду од 1. октобра 2010. године до 30. септембра 2011. године и готовински рачун који гласи
на име подносиоца захтева .
Рачуни се подносе као доказ за купљени репроматеријал по хектару пријављене површине у износу од:
1)9.000 динара и више за минерално ђубриво,
2)4.000 динара за декларисано семе;
3) 4.000 динара за дизел гориво, односно евродизел или биодизел.

Дипл.инж.АЕ Зоран Старинац

ВОЋАРСТВО

НЕГА ЗАСАДА ЈАГОДЕ У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ

Након завршене бербе јагоде потребно је наставити са негом засада јагоде у току летњег
периода. Једна од значајних мера је и уклањање сувог, болесног и оштећеног лишћа. Ова мера се
обавља у току месеца јула и има за циљ подстицање развоја нове лисне масе која ће обезбедити бољу
кондицију бокора и већи родни потенцијал за наредну годину. Уклањањем оболелих листова, који
представљају извор заразе, у многоме се смањује и могућност обољевања бокора у наредном
периоду. Уклањање старог лишћа се може обавити ручно или машински. Ручно уклањање листова је
квалитетније јер се може направити избор и у бокору оставити већ избило младо лишће. Ручним
уклањањем се истовремено може вршити и закидање столона и уклањање корова. Машинско
уклањање лишћа се спроводи на већим парцелама са косилицама прилагођеним за ову намену. При
машинском кошењу треба бити изузетно обазрив јер се сувише ниским кошењем повећава могућност
повређивања вегетативне купе бокора. Пошто јагода има веома плитак коренов систем, то је мера
наводњавања у сушном периоду неизоставна.
Дипл.инг.Момир Недић
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ЗАШТИТА БИЉА

ПРИПРЕМА СКЛАДИШТА ЗА ПШЕНИЦУ

На подручју Расинског округа, почела је жетва стрних жита (јечам, пшеница, овас).
Обавештавамо пољопривредне произвођаче да пре уношења пшенице, односно лагеровања, треба
припремити складишни простор за пшеницу. Пшеница се обично лагерује у магацинима, таванима и
другим складиштима.
Напред наведена складишта треба прво испразнити и то тако што ћемо одстранити
прошлогодишње остатке лагероване пшенице. После овог механичког чишћења складишта, изводи се
«хемијско чишћење» тј. влажна дезинсекција којом се врши уништавање присутних штеточина –
инсеката који су заостали на разним местима складишта.
За ову намену, односно третирање складишта, препоручујемо један од инсектицида:
 На бази MALATION-а препарати су: ETIOL TEČNI; MALATION; INSEKTIN и други. Они
се примењују у концентрацији 3% два дана пре уношења пшенице и то третирати зидове и
подове складишта
 На бази PIRIMIFOS-METIL-а препарат је ACTELIC који се примењује у количини од 0,75 –
1,5 мл на м² површине складишта и то два дана пре уношења пшенице.
 На бази DIHLORVOS-а препарати су: DIFOS E-50, DIHIN. Ови препарати се примењују у
количини 50-100 мл на 100 м³ празног складишта и то на два дана пре уношења пшенице, на
температури изнад 15°C.

ОПШТЕ УПОЗОРЕЊЕ:
Пољопривредним произвођачима се препоручује да се придржавају упутства о примени
инсектицида уз мере предострожности о заштити људског здравља, као и животне и радне
средине.

Дипл.инг.Драгољуб Милосављевић
стручни сарадник за заштиту биља


ПССС КРУШЕВАЦ
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