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ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ "ПИРОТ "

БИЛТЕН

Рачуноводство на пољопривредном газдинству
Увођење рачуноводства на газдинствима
Почев од 2011. године у Републици Србији се спроводи пројекат под називом:
Успостављање система рачуноводствених података на пољопривредним
газдинствима у Републици Србији. Пројекат је у старту финансирала
Европска унија а у првој години је било укључено 10 пољопривредних служби.
Наредне, 2012. године у пројекат се укључују све пољопривредне службе у
Србији са по два саветодавца а сваки од њих је био у обавези да непосредно на
терену одабере по 2 газдинства за реализацију пројекта. Тако је на подручју рада
ПССС Пирот, почев од 2012. године у пројекат било укључено укупно 4
газдинства, чије је пословање кроз књиговодство праћено током 2012. и 2013.
године. Са завршетком 2013. године, завршена је и реализација ових активности
кроз пројекат и почев од 2014. године вођење рачуноводствене евиденције на
газдинствима која су прихватила да то раде, постаје део редовних саветодавних
послова ПССС Србије. Још једна новина у реализацији ових послова, почев од
2014. године, је да сваки од саветодаваца који су укључени у ове активности
одаберу још по четири нова газдинства.

Садржај:

Тако је од почетка 2014. године, на подручју
рада ПССС Пирот било обухваћено укупно 12
газдинстава са којима су у реализацији преузетих
обавеза сарађивала два саветодавца.
У 2015. години активност се проширује на још по
4 газдинства по саветодавцу, тако да ће на
подручју целокупног округа бити обухваћено
укупно 20 газдинстава.
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Учешће газдинстава у реализацији пројекта било
је и до данас остало на добровољној бази.
Произвођачи, укључени у пројекат, били су у
обавези да током године, у прописане формуларе
( Дневник ), уносе све трошкове (куповина
семена, ђубрива, дизел горива, заштитних
средстава... ) као и све приходе у вези пословања
пољопривредног газдинства (продаја млека,
прерађевина од млека, телади, јунади, јагњади
итд.) На крају године, саветодавац задужен за
газдинство, податке које је бележио произвођач,
уносе најпре у Упитник у писаној форми а потом у
компјутерски програм предвиђен и припремљен за
ту намену.
Циљ вођења евиденције
Циљ бележења података није да се они тако
забележени архивирају и као такви чувају. Циљ је
да се најпре анализира пословање газдинства на
основу показатеља који се добијају комјутерском
обрадом података. Иза тога, саветодавац задужен
за газдинство, заједно са произвођачем, може да да
препоруке за побољшање пословања газдинства.
Подаци о пословању газдинства могу се,
захваљујући
компјутерском
програму,
упоређивати и са подацима групе газдинстава
сличног обима производње што омогућава и
додатне анализе а у циљу унапређења пословања

газдинства.
Овако забележени подаци могу се по потреби искористити и код банака при потраживању
кредита. У будућности нас очекују и предприступни фондови Европске уније, где ће
вероватно веће шансе за добијање средстава ових фондова имати они који између осталог и на
овакав начин и са овако записаним подацима могу да представе своје газдинство.
Зоран Николић дипл. инж.

Супстрат за топле леје
Да би се биљке што боље развијале, земљиште у топлим лејама требало би да је богато
хранљивим састојцима, лако приступачним за исхрану биљака, са добрим водним и
ваздушним режимом. За сетвени слој у топлој леји не препоручује се коришћење обичне
баштенске земље, већ мешавина од земље са ледине, органског ђубрива (компост, тресет) и
речног песка.
Лединска земља припрема се у току лета.На прикладном месту (на ливади, пашњаку, утрини),
ископају се или изору комади земље дебљине 10-15 cm и ставе на гомиле висине 30-40 cm.
Повремено земљу треба залити водом, ако је сушно време, ради бољег разлагања корена
биљака. Процес се може убрзати повременим прекопавањем гомиле. Када се земља добро
распадне, треба је покрити асурама, трском или кукурузовином, а непосредно пред
коришћење просејати кроз сито са отворима пречника 5-8 mm. Припремљену земљу називамо
"лединска земља".

На другој страни треба припремити добар компост. Компост представља мешавину преврелих
органских материја (стајњак, лишће и други органски отпаци). За ову прилику најчешће се
прави од мешавине земље и сагорелог стајњака из рова топле леје из претходне године.
Материјал се добро измеша, мало просуши и просеје на сито са отворима пречника 5-8 mm.
Тиме
је
компост
припремљен
за
даље
коришчеење
.
Трећа компонента је тресет (органско ђубриво настало распадањем биљака после дужег
периода). Он добро држи влагу, а и растреситост му је велика. У недостатку тресета може се
употребити
речни
песак
да
би
побољшао
механички
састав
смеше.
Све припремљене компоненте добро се измешају недељу-две пре него што ће се супстрат
користити, односно ставити у топлу леју. Однос ових материјала у смеши може бити различит
и обично се креће у размери 20 % лединске земље, 50 % компоста, 30 % тресета или песка. За
парадајз, плави патлиџан, паприку и краставце смеша се саставља од 50% компоста, 30%
лединске земље и 20% тресета или песка. Међутим, за купус, кељ, келерабу, карфиол и салату,
супстрат се састоји од 40% лединске земље, 35% компоста и 25% тресета или песка.
Поред припремања супстрата постоји и готов супстрат који потиче са одабраних и
незагађених тресетишта Украјине. Произведен је по модерној италијанској технологији.
Просушен (40% влаге), добро стерилисан, без нематода и семена корова. Упакован у јаке,

лепо дизајниране вреће од 10,20,50,80 и 250 литара. Као и остали тресети има киселу реакцију
(pH 5-5,5). Има доста висок водни капацитет. Воду добро држи и постепено је отпушта,
односно поседује повољан водно-ваздушни режим. Добро прима и лако отпушта хранљиве
материје минералних ђубрива.
Према извршеним анализама у нашој земљи тресетни супстрат "Галицина" садржи високу
заступљеност органских материја (75,27% од суве материје), која му обезбеђује значајне
резерве укупног азота (2,27-2,57 од сувих материја). Количине лако приступачног фосфора
износе 32,4 mg/100g а лако приступачног калијума 51,0 mg/100g . Располаже повољним
саставом микро елемената. Не садржи штетне и опасне материје у токсичним количинама што
све може повољно утицати на производњу здраве хране.Тресет "Галицина" може се користити
у постојећем стању за оне биљне врсте које траже киселу средину, али најчешће може чинити
главну компоненту у справљању различитих мешавина за гајење расада поврћа у саксијама,
стакленицима, пластеницима и топлим лејама, где се његове позитивне особине најбоље
изказују у погледу ранијег пристизања, увећаног приноса и побољшаног квалитета.
Зеоплант представља посебну врсту минералног ђубрива. Произведен је од природног
зеолита, који је оплемењен неопходним хранљивим материјама према захтеву већине биљних
врста. Самлевени природни зеоплант има особину да добро апсорбује минералне елементе,
али и да их у повољној средини, путем јонске размене, отпушта у раствор супстрата у којима
се налази коренов систем гајених биљака. Према испитивањима оплемењени зеоплант
помешан са тресетом утиче на убрзани раст и развој биљака расада поврћа. Најрентабилнији
однос тресета и оплемењеног зеопланта је у односу 80:20.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.

Производња паприке
Расад паприке се производи у различитим врстама заштићеног простора као што су топле
леје,разне врсте пластеничких тунела, пластеници и стакленици. Без обзира на врсту
заштићеног простора за рану и средње рану производњу неопходно је допунско загревања док
је за касну производњу паприке расад могуће произвести без допунског загревања. Рана
производња паприке обезбеђује се производњом преко пикираног расада са сетвом крајем
јануара или почетком фебруара и расађивањем крајем априла и почетком маја. Прва берба из
ране производње може се обезбедити крајем јуна и почетком јула. Средње рана производња
паприке у нашим условима је и најраспрострањенија и обезбеђује се сетвом у топле леје или
друге врсте заштићеног простора са допунским загревањем. Производња расада за овај рок
одвија се обично без пикирања са сетвом у марту, расађивањем у мају а први плодови се беру
крајем јула и почетком августа.
Касна производња паприке обезбеђује се произвoдњом расада у заштићеном простору без
загревања. При касној производњи из расада сетва се обавља крајем марта и почетком априла,
расађивање крајем маја и почетком јуна и прва берба пристиже крајем августа и почетком
септембра. Производња расада за рану производњу паприке је доста скупа, а и због пикирања
које се код ране производње изводи она се код нас такорећи и не примењује. У производњи
расада паприке неопходно је обезбедити веома квалитетно семе које предходно треба
испитати. Првенствено треба утврдити клијавост и енергију клијања.Семе треба пре сетве
обавезно дезинфиковати сувим или влажним поступком због уништавања патогених на њему.

Ради убрзања клијања и ницања семе паприке се пре сетве често кваси или наклијава.
Навлажено или наклијало семе знатно пре ниче, то је значајно јер семе паприке и у повољним
условима споро ниче. Наквашено, набубрено и наклијало семе може да се сеје само уз идеалне
услове влажности и температуре па би пробуђена клица могла да настави пробуђене процесе
приликом сетве у лошим условима треба користити нормално суво семе.
Количина семена добре клијавости креће се од 7 - 8 гр. по метру квадратном код средне ране и
касне сетве. Оптимални склоп биљака за обезбеђивање квалитетног расада је 600 - 700
биљака по м2. Сетва се обавља ручно омашке или са водом у канти са решетком, мада може и
машински сејалицом ако се ради на већем простору. Након сетве земљу треба добро залити, а
затим по површини применити неки од
инсектицида. С обзиром да је паприка топлољубива
биљка треба водити рачуна о температурним
условима, а нарочито у фази клијања и ницања.
Са
ницањем
паприке
нужно

је водити рачуна о доброј осветљености биљака и благом снижавању температуре (око 18
степени Ц).
Нега расада се састоји у редовном заливању, заштити од болести, прихрањивању и каљењу
расада. Код заливања расада неопходно је водити рачуна о температури воде која треба да је
приближно оптималним захтевима ове бољне врсте. Заливати не треба често, него ређе и са
већом количином воде. Заштиту треба обављати сваких седам дана и то фунгицидима које
треба комбиновати тако да има и бакарних препарата ради сузбијања бактериоза.
Прихрањивање се може комбиновати са заштитом од болести комплексним ђубривом за
фолијарну прихрану два пута у фази 2 и 4 стална листа. Од момента ницања до расађивања не
треба да прође више од 50 - 60 дана.То значи да нормално развијен расад за расађивање са 6
сталних листова треба да се добије за што краће врема. У производњи расада веома је битно и
каљење биљака које почиње седам дана пре садње. Тада се биљке слабије наводњавају, а
заштићени простор се интезивније проветрава по могућности открива.
Квалитетан расад у моменту расађивања треба да има следеће карактеристике:

еластично и збијено стабло висине 16 - 20 цм

са 6 - 10 добро развијених листова,

са добро развијеним кореном нарочито бочним жилама.
Оливера Гавриловић, дипл.инг.

Кречење стабала као вид заштите од измрзавања

Окречена стабла белом бојом спорије се и слабије загревају, јер одбијају сунчеву
светлост, па тако не долази до јачег загревања коре и каснијег измрзавања. Најпогодније
време за кречење воћака је почетком зиме, тако да воћна стабла већ буду окречена када
настану температурна колебања. Зато је кречење стабала веома значајна мера у воћарству,
којом се штите млађе воћке од уздужног пуцања коре на деблу и раменим гранама услед
дејства мраза.
Оштећења обично настају када су велике разлике
између дневних и ноћних температура, најчешће у току зиме и
на прелазу зиме у пролеће. Тада се за време сунчаних дана,
када се температура попне изнад 14оC дебла воћака загреју и у
њима крену сокови. Обично су после сунчаних и топлих дана
ноћи ведре и хладне, а температуре ваздуха врло ниске, често
и до -10оC. Тада се обавезно смрзавају сокови у деблу, а
понекад и доњим деловима рамених грана воћака, искључиво
с југозападне стране, због чега долази до уздужног пуцања
коре. Тако испуцала кора убрзо се одвоји од дрвета, а затим
изумире због чега касније постепено наступа сушење целе
воћке. Зато треба овако испуцалу кору на деблу и гранама
воћака одмах прикуцати ексерчићима за дрво и премазати
калемвоском, али ако су измрзлине слабије, онда
ће доћи до спонтаног зарашћивања и регенерације
измрзлих ткива. Од ових оштећења највише
страдају млађа стабла кајсије, шљиве, трешње и
крушке а у нешто мањој мери и стабла осталих
врста. Благовременим кречењем воћака то се може
спречити.
Рано јесење кречење стабала воћака се не
препоручује јер би учестале позне јесење кише
могле да сперу креч са коре воћака. Пролећно
кречење које поједини произвођачи обављају у
марту и априлу нема ефекат у спречавању пуцања
коре дебла и измрзавању. Најпогодније време за
кречење воћака је почетак зиме, однсоно крај
новембра или почетак децембра, тако да воћке
буду окречене када наиђу ниже температуре и већа
температурна колебања. Кречење воћака има
утолико веће дејство уколико се постигне што је
могуће светлија боја, па је непотребно да се додаје
балега или иловача. Препоручује се да се мешавина
направи од пет делова негашеног креча, пола дела
кухињске соли и четврт сумпора у праху (5 кг негашеног креча + 0,5 кг кухињске соли + 0,25
кг сумпора). Кухињска со даје лепљивост смеси и боље пријањање за кору приликом
премазивања а сумпор има и заштитно дејство. Све то се добро измеша, креч угаси водом и
остави неколико дана да би се повећала лепљивост. Што смеса дуже стоји то ће бити
лепљивија, односно теже ће се спирати са стабала. Најбоље је наносити четком и то што дебљи
слој. Кречи се од земље до првих грана, тако да се окречи и њихова основа. Кречење целих
грана или стабала није потребно нити препоручљиво због пупољака. Уколико се кречење
обавља помоћу прскалице, раствор мора да се разреди а пре употребе кречне смеше, требало
би је процедити пар пута. Наношење је најбоље када се изврши у више наврата. Пре него што
се приступи кречењу, стара кора се саструже, водећи при томе рачуна да се млада ткива не

повреде. Овим кречењем се уништавају легла разних штеточина. Стабла која се крече увек су
чиста и глатка.
Зоран Панајотовић, дипл.инг.

Услови успевања парадајза
Земљиште – за гајење парадајза треба да буде дубоко, структурно,
плодно, топло, рН 5,5-7,9. То значи да подноси кисела и слабо алкална зелљишта, дакле може
да се гаји на земљиштима различитих типова. Ипак, за рану производњу су неопходна
песковита и топла земљишта благо нагнута према југу. Пропустљивост земљишта за воду је
од пресудног утицаја за успех у раној производњи. Она може да се повећа обилним ђубрењем
органским ђубривима.
Ђубрење парадајза – Постоји више типова производње парадајза: рана,
срадње рана и касна на отвореном пољу, рана у пластеницима, зимска у стакленицима. За
сваку од њих вази једно правило: парадајз треба обилно пођубрити згорелим органским
ђубривима. Природна плодност парцеле у датим условима, као и тип земљишта, диктирају
потребне количине стајњака. Ипак, оријентационо се узима да су норме од 30-40t/ha згорелог
говеђег стајњака довољне да, уз одговарајуће ђубрење минералним ђубривима, обезбеде
успешну производњу парадајза. У зависности од планираног приноса, од типа производње и
система наводњавања, планира се ђубрење које ће дати 100-200kg азота, 200-300kg фосфора и
80- 160kg калијума по хектару, што износи преко 1000kg комплексних NPK ђубрива по
хектару у односу 1:2:1.
Неизбалансирано ђубрење може да доведе до бујања лишћа и стабла, а
слабог заметања и раста плодова. То се догађа при преобилном ђубрењу азотом. Због чега се
често прибегава ђубрењу органским и минералним ђубривима без азота, који можа да се
додаје и у прихтањивању.
Вода –
Влажност земњишта треба да се одржава редовним
наводњавањем. У противном, уколоко се мењују суша и влажни период, долази до пуцања
плодова. У просечно кишовитим сезонама, на плодовима, структурним и хумусним
земљиштима, може се из директне сетве успешно одгајити парадајз без наводњавања. Биљке
из директне сетве развијају јак коренов систем чија централна жила продире дубоко у
земљиште одакле црпи неопходну влагу и хранљиве састојке. На отвореном пољу предност
над другим начинима има заливање браздама или потапањем.

Срђан Видановић дипл.инг

ДОМИНАНТН ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

