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Обезбеђење калем гранчица у воћарству
Калем гранчице за засаде воћака
узимају се из сортиментских засада, који су
саставни део расадника, чија је вредност
врло велика, нарочито због загарантованог
идентитета сорте, као и смањења трошкова
производње садница, јер се значајно
смањују трошкови набавке садница.
Такође, смањују се трошкови око
набавке калем-гранчица. Ове воћке нису
намењене већем плодоношењу, па се
примењује посебна њихова резидба, да би
дале што више гранчица.Веома је важно да
калем-гранчице морају одговарати сорти, да
не би касније настали тешко решиви
проблеми. У воћарству постоји приоритетно
правило које указује да- за калемљење не би
требало узимати гранчицу са воћке чије
плодове
ниси
видео
и
окусио.
Употребљавају се само једногодишње
гранчице.
Време када би требало одсецати
гранчице зависи од начина калемљења. За
окулирање на спавајући пупољак гранчице
се одсецају непосредно пред калемљење .
Приликом овог избора уклањају се лиске, а
петељке остају. Краткотрајно се чувају у
влажној крпи и у хладовини. За остале
начине калемљења калем гранчице се
одсецају у периоду биолошког мировања.
То је календарски период најкасније до
половине јануара.

Након узимања са стабала, калемгранчице се до употребе чувају како би
одржале свежину. Овакве гранчице морају
бити у свежем стању, али би требало пазити
да им се пупољци не развију. Зато би их
требало утрапити у влажан песак и чувати
при температури од око 3 степена С.

Калем
гранчице
могу
се
транспортовати и на већу удаљеност. У
овом случају одабране калем-гранчице
требало би заронити у растопљени
технички парафин, затим увити у филтер
папир, мало навлажен, и ставити у кесу од
полиетилена. На овакав начин могу
спремљене гранчице у путу да издрже 8-10
дана, уз сачувану свежину.
Посебно за калемљење ораха, калемгранчице требало би да буду довољно
развијене. То се постиже посебном
припремом матичних стабала. Матична
стабла се редовно орезују, и то кратко, да се
добије велики број избојака, који ће се
употребити за калем гранчице. Развијени
леторасти који ће се употребити за калем
гранчице немају зачетке мушких цветова, а
у
томе
је
и
значајан
успех
калемљења.Самим тим врло је корисно, а
некада и неопходно да расадници поседују
и матичњаке вегетативних подлога, као
делове расадника, у коме се производе
подлоге на неки од вегетативних начина.

Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак
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Заштита засада воћа од касних пролећних мразева
У условима континенталне климе каква је у
Србији имамо честу појаву касних
пролећних мразева који могу да смање
принос воћа чак и до сто процената.
Од почетка кретања вегетације па до
заметања плодова у воћака могу од мраза
страдати неотворени цветови, отворени
цветови и тек заметнути плодови. Цветни
пупољци воћака спадају у органе
најосетљивије према мразу и често могу
делимично
или
потпуно
измрзнути,
нарочито код бадема, кајсија, неких шљива,
бресака итд. Штетност касних пролећних
мразева на поједине воћне врсте је пре свега
условљена фенофазом у којој се те воћне

врсте налазе. Остале континенталне воћне
врсте касније улазе у фенофазу цветања, па
према томе и ређе им измрзавају цветни
пупољци. Од почетка кретања вегетације па
до заметања плодова у воћака могу од мраза
страдати неотворени цветови, отворени
цветови и тек заметнути плодови. У истих
сората воћака на отпорност могу утицати:
метеоролошке прилике током вегетације;
начини гајења и неговања; стање зрелости
дрвета и количина резервних материја у
ткиву; степен развијености пупољка; место
пупољка на гранчици; дебљина гранчице;
старост воћака; јачина и трајање ниских
температура; да ли су цветови влажни или
суви при деловању мраза итд.

При температурама од -1 угрожени су заметнути плодови

до -2°C измрзавају отворени цветови

температуре од -5 до -8°C доводе до измрзавања неотворених цветова
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Најчешће директне мере заштите од позних
пролећних мразева су:

Заштита воћака од мраза вештачком
кишом

1.задимљавање,
2.температурна инверзија и
3.заштита помоћу вештачке кише.
Задимљавање
Примењено благовремено, уз обезбеђење
густих димних завеса, димљење повећава
температуру за 0,5°C до 1,5°C, што је у
извесним
случајевима
довољно
за
остварење заштите цветова воћака од мраза.
Може се спроводити на примитиван начин паљењем унапред спремљених тешко
сагорљивих материја, али при јачем мразу
овим се не постиже сигурна заштита воћака.
Температурна инверзија
Температурна инверзија остварује се
успешно џиновским вентилаторима и
хеликоптерима. Тиме се температура на
ограниченим површинама 4-5 ха може
повисити за 2-3°C, што је често довољно за
сигурну заштиту воћака од позних
пролећних мразева. Ово је мера која се
примењује
у
великим
производним
засадима и најчешће је непримењива у
засадима који су малих површина .

Претварање воде у чврсто агрегатно стање у
процесу формирања леда представља
егзотермичан процес праћен ослобађањем
топлоте која може бити знатна. На овој
појави се заснива прскање цветова или
заметнутих плодова воћака водом, у виду
што финије измаглице, и то у критичном
времену, непосредно испод нула степени,
па до престанка критичне температуре, да
би се сви органи заштитили од
измрзавања.Заливање мора да се обави
споро и у виду најфиније измаглице, да би
могло трајати што дуже, уз малу потрошњу
воде. Очигледно да се дужим прскањем и
потрошњом већих количина воде може
постићи заштита и при знатно нижој
температури, чак и при мразу од -10°C, што
се не може остварити на друге начине.
Прскање треба почети када температура око
цветова падне на 0°C.
ПССС Чачак
Дипл.инг. Снежана Драгићевић-Филиповић

Исхрана оваца у засушењу
Након залучења, овце морају добити
одговарајућу прилику да надокнаде масу
изгубљену током претходне сезоне парења
и јагњења. Овце се морају поделити у две
групе према тренутном стању кондиције (
мршаве – овце добре кондиције). За
постизање високог процента јагњења
неопходно је да јагњад буду одлучена
најмање три месеца пре почетка следеће
сезоне парења. Мршавим грлима се мора
обезбедити добра паша како би на почетку

новог периода допунске исхране ( Flushing),
биле у доброј кондицији (оцена 3).
Уколико паша квалитетом и количином
не може обезбедити поправку кондиције,
овце морамо прихрањивати концентратима.
За побољшање кондиције овцама се у
просеку даје 200-350 гр./дан концентроване
смеше а уколико је стање кондиције слабије
овцама се даје и преко 500 гр. прихране
дневно.
5

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО
Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
___________________________________________________________________________________________________________________

Исхрана

јагњади

на

паши

Исхрана одлучених јагњади додатним
количинама хранива, која садрже by-pass
протеине, у комбинацији са исхраном на
пашњацима у многоме може бити
профитабилније у односу на исхрану у
затвореним системима. Јагњад храњена на
овај начин могу имати исте прирасте као у
затвореном а тржишту се могу понудити и
до 60 дана раније у односу на она која су
такође
била
на
паши
али
нису
прихрањивана
концентратима.
Важан
предуслов за овај начин исхране јагњади су
здрава јагњад, квалитетан пашњак и
избалансирана исхрана концентрованим
смешама. Количина концентрата која се

даје јагњадима износи од 300-800 гр./дан.
Такође је потребно обезбедити и довољно
хранидбеног простора, како би сва јагњад
моглa јести истовремено.

Саветодавац за сточарство
Небојша Брајовић

Правилник о подстицајима за подизање вишегодишњих засада
Овим правилником ближе се прописују
врсте подстицаја програмима за унапређење
конкурентности
који
обухватају
инвестиције
у
физичку
имовину
пољопривредног
газдинства
кроз
подстицање
подизања
вишегодишњих
производних засада воћака, винове лозе и
хмеља, услови, начин остваривања права на
подстицаје за подизање производних засада,
образац захтева за остваривање права на
подстицаје, максимални износ по кориснику
подстицаја за подизање производних засада
и по појединој врсти подстицаја.
Подстицаји за подизање производних
засада обухватају подршку програмима,
који се односе на:

1) подршку
подизања
нових
производних засада са савременом
технологијом гајења воћака, винове
лозе и хмеља, без наслона и са
наслоном;
2) припрему земљишта за подизање
производних засада.
Право на подстицаје
производних засада има:

за

подизање

1физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства
2.предузетник
3.правно лице, и то: привредно друштво,
земљорадничка
задруга,
научноистраживачка организација, школа,
задужбина, манастир и црква.

_______________________________________________________________________________________________________________________
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Право на подстицаје остварује се за један
или више подигнутих производних
засада, a најмања површинa сваког
производног засада треба да износи:
1) 0,1 ha – за сваку врсту јагодастих воћака,
винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду
0,05
ha;
2) 0,3 ha – за сваку врсту јабучастих,
коштичавих и језграстих врста воћака.
Производни засад може да се налази на
једној или више катастарских парцела, али
катастарске парцеле морају да се налазе
једна поред друге и да чине једну целину.
Корисник подстицаја остварује право на
подстицаје у одговарајућем процентуалном
износу
од
вредности
реализоване
инвестиције, зависно од места инвестиције,
односно подручја где је засад подигнут, а у
складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју, односно пoсeбним прописом којим
се уређује расподела подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју.
Максимални
износ
подстицаја
по
кориснику подстицаја износи 5.000.000
динара.
Максимални износи подстицаја за
подизање
производних
засада,
у
зависности од врсте подстицаја, јесу:
1) за набавку садница воћака, винове лозе и
хмеља
–
3.500.000
динара;
2) за набавку наслона, односно коља –
1.000.000
динара;
3) за припрему земљишта, односно за
набавку супстрата са сертификатом за
производне
засаде
боровница
са
постављеним садницама боровница у
саксијама/врећама, односно за супстрат за
класичне засаде боровница на банковима –
400.000
динара.
4) за хемијску анализу земљишта, односно
испитивање механичког састава земљишта
– 100.000 динара.
– Ако се подстицаји односе на производне
засаде са домаћим и одомаћеним сортама
воћака подстицаји се увећавају за 100.000

динара по хектару подигнутог производног
засада.
– Ако се подстицаји односе на производне
засаде винове лозе који су у потпуности
подигнути на надморским висинама изнад
200 m, односно на јужним експозицијама,
односно на нагибу терена изнад 10º или на
терасираним површинама подстицаји се
увећавају у износу од по 100.000 динара по
хектару подигнутог производног засада
винове лозе.
Захтев
се
подноси
министарству
надлежном за послове пољопривреде –
Управи за аграрна плаћања на адресу
Булевар краља Александра 84, Београд
од 1. маја до 31. августа текуће
календарске године, а за производне
засаде јагода подигнуте у трећем
кварталу текуће календарске године од 1.
маја до 30. септембра текуће календарске
године.
Подносилац захтева може да оствари
право на подстицаје подношењем само
једног Захтева. За производне засаде
јагода подигнуте у трећем кварталу
текуће календарске године може се
поднети још један захтев у истој
календарској години.
Уз
захтев
се
подноси
следећа
документација:
1) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за куповину садница
воћака, винове лозе и хмеља плаћених у
току претходне, односно у току текуће
календарске године у којој се подноси
Захтев, а до датума подношења Захтева;
2) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за припрему земљишта
извршену у току претходне или текуће
календарске године у којој се подноси
Захтев, а за производне засаде боровнице са
постављеним садницама боровница у
саксијама/врећама са супстратом доставља
се рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за супстрат, до датума
подношења Захтева;
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3) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за анализу земљишта
извршену у току претходне или текуће
календарске године, до датума подношења
Захтева;
4) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за набавку наслона,
односно коља, односно предрачун на име
подносиоца захтева за планирану набавку
наслона;
5) извод из Регистра привредних субјеката
за правна лица, односно предузетнике не
старији од шест месеци;
6) решење о упису у Виноградарски
регистар и извод из Виноградарског
регистра са обележеним виноградарским
парцелама за које је поднет Захтев и
графичким приказима тих виноградарских
парцела
уписаних
у
Виноградарски
регистар (за подносиоца захтева који је
произвођач грожђа), односно доказ о упису
у одговарајући регистар
7) копија плана у размери 1:1.000, 1:2.500,
1:2.800 или 1:2.880 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) сертификат супстрата за производни
засад боровнице са постављеним садницама
боровница
у
саксијама/врећама
са
супстратом;
9) оверена изјава подносиоца захтева да по
неком
другом
основу
не
користи
подстицајна средства за подизање истих
производних засада, односно да је извршена
припрема земљишта, осим за производни
засад боровнице са постављеним садницама
боровница
у
саксијама/врећама
са
супстратом, односно хемијска анализа

земљишта, осим за производни засад
боровнице са постављеним садницама
боровница
у
саксијама/врећама
са
супстратом;
10) инвестициона сагласност, односно
одобрење Министарства за подизање
вишегодишњих засада на закупљеном
пољопривредном земљишту у државној
својини, осим за засаде јагоде;
11) уговор о закупу, односно коришћењу
ако је производни засад подигнут на
закупљеном земљишту или земљишту за
које је склопљен уговор о коришћењу
оверен код надлежног органа. Рачун мора
да гласи на име подносиоца захтева на коме
је јасно исказана основна цена коштања,
ПДВ и укупна цена плаћених трошкова. Уз
рачун прилаже се фискални исечак односно
оверена потврда о преносу средстава
односно оверен извод из банке, као доказ о
извршеној уплати. За домаће саднице, за
набавку наслона, односно коља са
припадајућим елементима неопходним за
њихово постављање прилаже се отпремница
или јединствена царинска исправа (за
увозне саднице, за набавку из увоза
наслона, односно коља са припадајућим
елементима
неопходним
за
њихово
постављање). Ако издавалац рачуна није у
систему ПДВ-а, тај податак мора да буде
јасно наведен на рачуну. Сва потребна
документа морају да гласе на подносиоца
захтева и прилажу се у оригиналу или као
оверена копија. Документа издата на
страном језику морају да буду преведена на
српски језик код овлашћеног судског
тумача. Документацију из тач. 5), 6), 7) и
10), подносилац захтева може да достави у
форми копије или надлежни орган исту
прибавља у складу са законом којим се
уређује општи управни поступак.
Саветодавац за агроекономију
Слађана Петрић

____________________________________________________________________________________________________________________
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Правилник о подстицајима за набавку нових машина и опреме у сточарству

Овим правилником се прописују врсте
подстицаја за инвестиције у физичку
имовину пољопривредног газдинства за
набавку нових машина и опреме за
унапређење
примарне
пољопривредне
производње у сточарству, услови и начин
остваривања права на подстицаје, као и
образац захтева за остваривање права на
подстицаје и максимални износ подстицаја
по кориснику.
Подстицаји обухватају
инвестиције у набавку нових машина и
опреме:
1)
за
припрему,
дистрибуцију
и
складиштење концентроване и кабасте
сточне хране;
2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог,
полутечног и течног стајњака;
3) којом се штити добробит животиња;
4) за вагање, усмеравање и обуздавање
животиња;
5) за производњу конзумних кокошијих јаја;
6) за пчеларство.
Право на коришћење подстицаја остварују
лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у
активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање
пет чланова
5) средња школа;
6) научноистраживачка
области пољопривреде.

организација

у

Инвестиција мора бити реализована у
периоду од 1. јануара године у којој се
подноси захтев, а најкасније до дана
подношења захтева за остваривање права на
подстицаје.
Поступак за остваривање права на
подстицаје покреће се подношењем захтева
за остваривање права на подстицај у складу
са Јавним позивом, који расписује
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде – Управа за аграрна плаћања
за сваку календарску годину. Подносилац
подноси само један захтев за остваривање
права на подстицаје у календарској години,
за једну или више инвестиција
Подстицаји се утврђују у у износу од 50%
од вредности реализоване прихватљиве
инвестиције умањене за износ средстава на
име пореза на додату вредност. За
инвестиције које се реализују у подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди
подстицај износи 65% од ове вредности
инвестиције.

Дипл.инг Радован Шеварлић ПССС Чачак
____________________________________________________________________________________________________________________
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www.stips.minpolj.gov.rs
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Број објаљених агропонуда

14

Број реализованих агропонуда
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Поштовани пољопривредни произвођачи,
у циљу побољшања пласмана пољопривредних производа, продају својих
производа можете огласити на сајт www.agroponuda.com
( Берза пољопривредних производа и произвођача Републике Србије). Унос понуда
у систем врше саветодавци.
За детаљне информације обратите се :

Пољопривредној саветодавној служби Чачак 032/320-710
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