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ВОЋАРСТВО
КРАТАК ОСВРТ НА ПРОИЗВОДЊУ ВОЋА И ГРОЖЂА У 2012. ГОДИНИ
Овогодишњи приноси воћа и грожђа преполовљени су у односу на вишегодишњи просек.
Разлог за то су биле временске неприлике које су пратиле воћаре и виноградаре од самог почетка
године. Веома ниске зимске температуре изазвале су измрзавање родних пупољака код многих
воћних врста, а на неким локалитетима, код појединих сорти винове лозе, дошло је до измрзавања
целих чокота. Мраз, који се јавио у ноћи између 9 и 10. априла, десетковао је отворене цветове
јабучастих воћних врста и тек заметнуте плодиће код коштичавих врста воћа. Након тога наступио је
веома влажан период, неповољан за опрашивање и оплодњу, што је додатно утицало на умањење
рода јабуке и крушке. Јака инсолација праћена дуготрајном сушом и високим температурама, додатно
је отежала ситуацију, тако да је поред пада приноса дошло и до пада квалитета рода, нарочито у
воћњацима који се нису наводњавали. Берба воћа трајала је краће јер су топли дани утицали на
убрзано зрење плодова.
Мања понуда воћа на тржишту условила је у просеку нешто више цене у односу на прошлу
годину. И ове године су јагода и трешња биле најисплативије воћне врсте чије су цене достизале код
јагоде и до 250 дин/кг, а код трешње и до 350 дин/кг. Берба вишње се завршила са просечном ценом
од 105 динара за килограм. Потражња за купином је ове године била још већа, а понуда много слабија
јер су многи купињаци страдали како од јаких мразева тако и од дуготрајне суше. Просечна цена у
откупу купине износила је око 150 динара за килограм сорте Чачанска бестрна и око 170 динара за
килограм сорте Торнфи. Берба малине кренула је са ценом од око 80 динара, да би се завршила са
ценом од око 160 динара за килограм. Највећи део урода ове воћне врсте откупљен је по цени од око
120 дин/кг. Ране сорте шљива имале су добру потражњу и сразмерно високу цену, али само плодови
који су задовољавали својом крупноћом пробирљиво руско тржиште. Већи део плодова сорти
Чачанска лепотица и Чачанска родна због недовољне крупноће условљене сушом, завршио је као
сировина за прераду. Цена сорте Стенли је у просеку износила око 20 дин/кг. Ране сорте крушака су
се продавале по ценама и до 1 € за килограм колико су поједини купци плаћали за сорту Кармен.
Виљамовка се откупљивала по цени од 40-60 динара за килограм. Јабуке се тренутно продају на
локалном тржишту по ценама од 50-60 динара за килограм.
Веома топло време крајем лета утицало је на убрзано сазревање грожђа и високу акумулацију
шећера у грожђаном соку, тако да је велики део виноградара бербу завршио још у септембу месецу.
Стоно грожђе се у почетку сезоне продавало од 60 па до 120 динара/кг колико износи садашња цена
понуђеног грожђа на кванташу у Крушевцу. Винско грожђе је откупљивано у винаријама по ценама
од 1,4 динара по „широмеру“ за беле сорте и 1,5 динара за црне сорте грожђа. Квалитетније грожђе
тражених сорти плаћано је 40-60 па чак и до 80 динара за килограм, колико су поједини купци
плаћали за килограм квалитетне Тамјанике. Веома топло време крајем лета утицало је на убрзано
сазревање грожђа и високу акумулацију шећера у грожђаном соку, тако да је велики део виноградара
бербу завршио још у септембу месецу.
Момир Недић
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ЧУВАЊЕ ЛЕШНИКА
Плодови леске - лешници, приликом бербе, садрже од 20-30 % воде. Због велике количине
воде, њихово чување је отежано. Плодови у љусци се подвргавају сушењу ради ослобађања вишка
воде. Да би се плодови успешно чували у обичним условима, количина воде у језгру плода несме
бити већа од 7%. Најбоље и најуспешније чување плода је у расхладним коморама на температури од
0 до 2 C и релативној влажности ваздуха од 65-75 %. Ако је већа релативна влажност, постоји
опасност од појаве болести. Плодови могу бити изложени врло ниском температурама (до -10C) и да
не дође до оштећења и погоршања квалитета, уколико садрже мање од 6% воде. Уколико се у току
чувања повећа % влаге у језгру, долази до ужеглости. Појаву ужеглости убрзава и виша температура,
светлост, као и већа концентрација кисеоника. Ужеглост може бити изазвана и микроорганизмима
који делују на масти и беланчевине.
Чување језгре лешника је сложеније, а посебно треба обратити пажњу на паковање, количину
воде и режим чувања. Мања количина воде у језгри омогућава да се она чува на вишим
температурама. Амбалажа од целофана плаве, ружичасте, жуте и наранџасте боје не даје заштиту од
ужеглости, док целофан тамноплаве, зелене и црвене боје успешно спречава појаву ужеглости.
Дипл.инж.Живомир Николић
AГРОЕКОНОМИЈА
УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА
РАТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОИЗВОДЊУ КРОМПИРА У 2012. ГОДИНИ
Право на коришћење субвенције има физичко лице, носилац породичног пољопривредног
газдинства под условом да је:
- уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у складу са
Правилником,
- на дан 9. априла 2012. године имало пријављене површине под одговарајућом групом
пољопривредних култура, у складу са Правилником.
Корисник субвенције има право на субвенцију у износу од 6.420 динара по хектару
пријављене површине у складу са Правилником умањену за износ аванса оствареног по основу
Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу житарица и кромпира, Уредбе о
условима и начину коришћења премије за индустријско биље и Уредбе о условима и начину
коришћења премије за производњу дувана у листу.
Корисник субвенције подноси захтев за коришћење субвенције Министарству финансија и
привреде - Управи за трезор до 1. децембра 2012. године на обрасцу - Захтев за исплату субвенције
за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години, који се може узети у трезору.
Управа исплаћује субвенцију по пријему захтева, а након провере података о испуњености
услова и по одбитку износа примљеног на име аванса.
Субвенције се исплаћују према редоследу подношења захтева до износа средстава обезбеђених
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину.
Дипл.инж. АЕ Слободан Јаћимовић
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АГРОЕКОНОМИЈА
УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ
ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2012. ГОДИНИ
Право на регресирање дизел горива Д-2, односно евродизела има физичко лице-носилац
породичног пољопривредног газдинства уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са
Правилником и налази се у активном статусу, у количини од 40 литара по хектару пријављеног
обрадивог земљишта, у складу са Правилником на дан 9. априла 2012. године.
Продају дизел горива Д-2, односно евродизела се обавља у периоду од 15.септембра до 15. новембра
2012. године, на малопродајним објектима овлашћеног дистрибутера - НИС АД, издаје фискални
исечак у два примерка и на полеђини тих исечака дужан је да упише број пољопривредног газдинства
и овери печатом и потписом.
Важећа малопродајна цена дизел горива, коју плаћа купац регресира се у висини од 23,00
динара по литру од стране Министарства, у висини рефакције плаћене акцизе као и у висини
попуста одобреног од стране овлаћеног дистрибутера који износи 15,40 динара по литри дизел
горива Д2 и 1,50 динара по литри евродизела.
Наведени повраћај на дан 13.09.2012. године би износио укупно 72,97 динара по литри дизел
Д2 горива односно 59,07 динара по литри евродизела.
Апелујемо на пољопривредне произвођаче да током куповине горива обрате пажњу на тачан
број регистрованог пољопривредног газдинства које се уписује на фискални рачун приликом
куповине као и да се пре куповине распитају о важећој малопродајној цени јер цене горина нису исте
на свим малопродајним објектима дистрибутера. Гориво се може куповати више пута али се захтеви
за регресирање и рефакцију плаћене акцизе могу поднети само једном, надлежној филијали Управе за
трезор, најкасније до 22. новембра 2012. године.
Захтев за остваривање права за регресирање дизел горива подноси се у два примерка
Министарству финансија и привреде – Управи за трезор најкасније до 22. новембра 2012. године на
Обрасцу – Захтев за регресирање дизел горива за јесење радове у 2012. години, који може да се
подигне у трезору.
Када пољопривредник купи количину горива која му припада, са попуњеним фискалним
рачунима одлази у Управу за трезор у његовом месту и подноси два захтева. Један је за регрес горива
које даје Министарство и он износи 23 динара по литру уз попуст који даје овлашћени дистрибутер од
15,40 динара за Д2 и 1,50 динар за евродизел. Други захтев је износ рефакције, чији износ ће бити
утврђен у складу са прописима о повраћају акцизе.
Дипл.инг. АЕ Слободан Јаћимовић

ПСС КРУШЕВАЦ
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