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ЂУБРЕЊЕ И ПРИХРАЊИВАЊЕ ПШЕНИЦЕ
За високе приносе пшенице који се могу постићи данашњим
високородним сортама и добром агротехником, потребно је осигурати
довољне количине основних биљних хранива и то азота, фосфора, калијума.
Пшеница се, углавном ђубри само са минералним (вештачким)
ђубривима. При одређивању количине хранљивих материја за ђубрење узима
се у обзир следеће:
-количина хранива, потребних да би се остварио принос од 100 кг зрна и
одговарајуће количине вегетативне масе (сламе)
-планирани принос
-плодност земљиста
-предусев и др.
За производњу 100 кг зрна и одговарајуће колићине сламе пшеница
усвоји: 2,0-3,4кг азота, 1.2-1.85 кг фосфора и 1.5-2,8 кг калијума.
Представа о потенцијалној плодности земљишта добија се на основу
агрохемијске анализе земљишта. У нашим агроеколошким условима количина
и односи хранива колебају се у широким границама.
Ако се пшеница сеје након кукуруза или неке друге културе која
оставља већу биљну масу за њену разградњу треба применити одређену
количину азота која ће убрзати и поспешити разградњу органске материје у
земљишту. За разградњу100 кг кукурузовине треба 0.6 кг азота. Ако то
применимо на могућу количину од 7 до 10 т/ха кукурузовине онда за то треба
применити од 42 до 60 кг/ха азота.Ту колицину азота треба применити
приликом заоравања кукурузовине и то кроз 100 до 150 кг/ха УРЕЕ.Ова
колицина азота се не рачуна у обрачун хранива за пшеницу јер се искористи за
разградњу органске масе кукурузовине, а ако се не дода може се догодити да
пшеница покаже недостатак азота, јер ће азот који је пре сетве додан за
исхрану пшенице бити искоришћен за разградњу кукурузовине.

Основно ђубрење
Приликом обављања основне обраде за пшеницу неопходно је
обавити и основно ђубрење минералним ђубривима. Додавањем ђубрива на
дубину орања, а то је око 30 цм, осигуравају се пшеници доступна биљна
хранива на дубини на којој се развија највећа маса корена. Фосфор и калијум
нису лако покретљиви у земљишту, па ако се додају плиће, као што је то код
тањирања, на тој дубини углавном и остају.
У ђубрењу пшенице треба применити: 140 до 200 кг/ха азота, 70 до
130 кг/ха фосфора и 80 до 140 кг/ха калијума. OВИМ КОЛИЧИНАМА СЕ
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ОСИГУРАВА ДОБАР ПРИНОС ПШЕНИЦЕ, А ЗЕМЉИШТЕ СЕ НЕ ОСИРОМАШУЈЕ
ВЕЋ СЕ ОСИГУРАВА ЊЕГОВА БУДУЋА ПЛОДНОСТ (ђубримо земљиште а
хранимо биљку).
Целокупна количина фосфорних и калијумових и око једне половине
азотних ђубрива, употреби се под основну обраду. Остатак азота слузи за
прихрањивање.

Прихрањивање у вегетацији
Пшеница се прихрањује први пут КРАЈЕМ ФЕБРАРА ПОЧЕТКОМ МАРТА,
други пут ПРЕД ВЛАТАЊЕ, али aко је у прихрањивању потребно унети више од
100 кг чистог азота, тада се та количина дели у два дела: 70% први пут а 30%
други пут.
Уколико у току вегетације дође до сушног периода, када биљка не
може да искористи влагу, користити методу фолијарне прихране. Она може да
се изведе самостално и то у више наврата или у комбинацији са заштитом од
корова и инсеката. Обично се користе водотопива ђубрива до 5 кг/ха са 200400 Лит./ха воде.
У неким случајевима пшеница се прихрањује азотом и у класању,јер то
утиче на квалитет (повечање количине протеина у зрну), а у врло малој мери и
на принос. Оно је оправдано само ако постоје услови за деловање азота у то
време (влажно земљиште) и ако се пшеница откупљује по квалитету.

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
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СОРТНА СПЕЦИФИЧНОСТ И ПРИМЕНА АЗОТА
Сведоци смо да сваке године селекционари излазе са новим сортним
програмима, но такође смо сведоци да су приноси јако слични а када
подвучемо црту профитабилости на крају године, они су јако поражавајући.
Наравно, производња под ведрим небом је јако захтевна и врло условљена
разним факторима па ћемо сигурно морати да анализирамо разне факторе
како би генетика дошла до пуног изражаја. Један од многих фактора мора се
узимати као опредељујући фактор је и примена азотних ђубрива као носилац
приноса.

Више него одличан географски положај и агроеколошке услове ,
неминовно се намеће питање узрока ниских приноса. Поред тога, у нашој
земљи уочено је и велико међугодишње варирање приноса пшенице, што
указује да су они као и производња још увек у великој зависности од
климатских услова године. Из наведеног можемо рећи да пољопривредни
произвођач има на располагању: сорту, као биолошко средство, и технологију
гајења, као технолошко решење које омогућује различит степен исказивања
потенцијала саме пшенице. Када смо ово рекли, не мисли се само на принос, у
чему је и суштина гајења ратарских биљака, већ и на читав низ важних
особина сорти, као што су отпорност, односно толерантност на поједине
проузроковаче болести, на различите абиотичке и биотичке стресове,
отпорност према полегању, према проклијавању у класу, осипању зрна, итд.
Но, из свега наведеног а као закључак издвојићемо,
сортну
специфичност, када је доза азота код најновије генерације сорти у питању.
Иако су модерне и по спољоном изгледу а нарочито у самој производњи
показале резистентност према биотичким и абиотичким стресовима, употреби
азота при њиховом гајењу се мора поклонити велика пажња. Једино уз
примену савремених метода прихрањивања, применом оптималних доза N и уз
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благовремено изведене агротехничке мере могу се остварити високи приноси.
Тако ће се производи, па и генетички потенцијал ових сорти боље
искористити, а приноси ће бити стабилнији и на вишем нивоу.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
БИТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗНАЧАЈ НАВОДЊАВАЊА
( систем за орошавање – кишење)
Равномерно снабдевање водом током вегетације било које културе у
ратарској или повртарској производњи има значајан утицај на успешно гајење.
У фази ницања сваке културе, треба обезбедити оптималну влагу у сетвеном
слоју земљишта јер је у супротном ницање отежано и неуједначено. Ако се
влага не осигура ни падавинама, потребно је наводњавати бар са 20 - 30 мм.
Наводњавање орошавањем

Описаћемо најприменљивију методу која је честа код наших
пољопривредника, а то је наводњавање орошавањем.
Овом методом наводњавања, вода се расподељује по површини земљишта у
облику природне кише – КИШЕЊЕ.

Предности наводњавања кишењем су следеће:
1. могућност употребе у различитим географским условима,
2. припремни радови на земљишту су непотребни или минимални,
3. не заузима обрадиву површину,
4. не смањује кориштење механизације,
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5. има могућност економичног коришћења расположиве воде због тачног
дозирања,
6. земљиште је мање изложено нарушавању физичких својстава земљишта,
7. могућност наводњавања тек засејаних поља и младих биљака,
8. и могућност примене фертиригације.
При наводњавању кишењем уређај система захвата воду из извора,
затим је спроводи кроз цеви и на крају је преко распрскивача, у облику
природне кише, расподељује по
површини коју наводњава.

Систем наводњавања може бити: преносив, полустабилан и стабилан
1. у преносивом систему сви делови су преносиви, а цеви се спајају
брзо, прикључним спојкама.
2. полустабилни систем има стабилни уређај за захватање воде и
главни цевовод, док су кишна крила и распрскивачи преносиви. Главни
цевовод је најчешће постављен у земљишту, тако да на површину земљишта
излазе само хидранти на које се спајају кишна крила.
3. стабилни систем има све делове стабилне. Распрскивачи се
прикључују на цевну мрежу која је најчешће постављена у земљишту.
Сваки систем наводњавања кишењем се састоји од водозахвата, мреже цеви,
распрскивача и арматуре. Водозахват може бити гравитацијски или применом
пумпног агрегата. У водозахвату пумпним агрегатом, вода се усисава из извора
и преноси под потребним притиском кроз мрежу цеви до распрскивача.
Пумпни агрегат се састоји од погонског мотора и пумпе, највише се користе
центрифугалне пумпе. Неопходно је ускладити снагу погонског мотора са
захтевом пумпе.
Цевна мрежа служи да се вода спроводи од извора до распрскивача.
Ова мрежа састоји се од усисне цеви, главног цевовода и кишних крила. На
кишним крилима се на одређеним размацима налазе одвојци за спајање
распрскивача.
Распрскивачи имају завршну улогу у систему кишења. Они прскају
(раздељују) воду по површини земљишта у облику капљица. Будући да је
њихова улога врло важна, они морају правилно и квалитетно радити.
Распрскивачи се могу разликовати према водном притиску, домету бацања
воде, количини избацивања воде, површини кишења, интензитету кишења,
врсти и броју млазница, начину погона и начину кишења.
За примену кишења потребно је извршити правилан избор
распрскивача. За наводњавање повртарских култура најповољније је лагано
кишење па ће најбољи бити распрскивачи малог интензизета и малог домета.
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Једна од најважнијих особина распрскивача јесте равномерност кишења, тако
да овде можемо навести неке од пропуста које може произвести овај начин
наводњавања, као што је идеално кишење које може бити нарушено дувањем
ветра при наводњавању. По правилу, при кишењу највише воде падне око
самог распрскивача, што је још један од проблема, а према крају домета све
мање. Због тога се у сврху што равномернијег кишења по целој површини
распрскивачи прикладно размештају по површини која се наводњава.
Осим распскивача при кишењу је врло важно поставити најповољнији
распоред целог уређаја. Положај захвата воде, главног цевовода и кишних
крила може бити различит. При избору потребно је водити рачуна о извору
воде, географским условима, величини и облику парцела. Према томе, за сваку
парцелу је потребно претходно размотрити природне, техничке, технолошке и
економске прилике и након тога одлучити се за положај појединих делова
уређаја.
При наводњавању кишењем, врло је важно познавати трајање
кишења с једног положаја распрскивача. Ако кишење траје дуже него што је то
потребно, додаће се земљишту (култури) већа или превелика количина воде,
која може узроковати низ последица: погоршање физичких особина
земљишта, испирање хранива, ерозију, заслањивање.
У случају краћег кишења од потребног, земљиште се неће до потребне дубине
наквасити водом у вредности пољског водног капацитета.
Норма наводњавања ће зависити од особина земљишта, културе и
моменталног стања влажности тла.
Правилно дозирање воде врло је значајно у пракси наводњавања.
Постоје два основна елемента при дозирању воде, а то су:
НОРМА НАВОДЊАВАЊА и ТРЕНУТАК ПОЧЕТКА НАВОДЊАВАЊА.
НОРМА НАВОДЊАВАЊА је количина воде која се додаје једним наводњавањем
( м3/ха или у мм ). Количина којом треба навлажити земљиште до пољског
водног капацитета, значи да потребна норма наводњавања зависи од врсте
земљишта. За одређивање те довољне количине воде за наводњавање,
односно норме за заливање, потребно је познавати влажност земљишта пре
заливања, као и водна својства земљишта. Разлика између пољског водног
капацитета и тренутног садржаја воде у земљишту, представља норму за
наводњавање.
ТРЕНУТАК ПОЧЕТКА НАВОДЊАВАЊА претставља тачно одређени тренутак
додавања потребне количине воде наводњавањем, што је један од услова за
успешно и рационално наводњавање. Ако се тренутак наводњавања одређује
„од ока“ наводњавање је нерационално, а може бити и штетно.
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Како би се остварио повољан тренутак почетка заливања и одредила потребна
норма за заливање, а самим тим и омогућила рентабилна и рационална
потрошња воде, потребно је користити мераче влаге у земљишту. На овај
начин би се остварила правовремена, довољна и правилна употреба система за
наводњавање.

Дипл. инж. ГОРДАНА РЕХАК
БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНЕ СОБНИХ БИЉАКА
Највећи број собних биљака оболи од нестручног држања и премало
неге, при чему се највише греши са заливањем.
Преобилно заливање штетно је за биљку као и премало влаге. Треба
водити рачуна и о редовном пресађивању и прихрањивању, јер уколико то
занемаримо, биљке врло брзо изгубе своју природну отпорност и врло лако
оболе. Собне биљке воле температуре од око 20 степени, али и високу
ваздушну влагу, па им је зато потребно редовно орошавање. Неповољне собне
температуре и сув ваздух могу проузроковати жућење листова собних биљака.
Током дана осигурајте својим биљкама довољно светлости, тако да их
сместите близу прозора, а када се смрачи, уколико су спољне температуре
доста ниске, биљке одмакните да вам се преко ноћи не би смрзле. Уколико су
вам биљке током лета биле на отвореном, обавезно их унесите пре првих
мразева, јер већина њих не подноси температуре ниже од 5 степени. Пре
уношења проверите да биљке нису заражене неком гљивичном болешћу или
нападнуте од неког штетног инсекта. Одстраните увеле и пожутеле листове и
површински слој компоста замените свежим.
Разни инсекти који нападају собне биљке, сишу сокове, тако да би
најбоље било да биљке већ унапред, превентивно испрскамо са неким од
хемијских средстава, зависно од штеточине, или да заштиту извршимо с неким
еколошки прихватљивим средством, а у ту сврху сами можемо направити
приправак од коприве-узвар. Најчешче штеточине су управо ваши, које својим
исисавањем сокова из биљке узрокују њено пропадање.
Готово све собне биљке напада црвени паук, посебно ако је ваздух у
просторијама у којима их држимо сув и топао. Управо због тога просторије
треба редовно проветравати. На лишћу се могу запазити жучкасте мрље,а с
његове доње стране редовно се налази наранџасти или црвени паук у својој
мрежи. Нападнуте делове биљке одстранити, а сузбијање можете извршити
механички или неким од средстава намењеним за сузбијање ове штеточине.
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Често пута на украсним биљкама могу се приметити и врло ситни и опасни
штетни инсекти - трипси. Одрасли инсекти лете, а најчешче их налазимо с
доње стране листа па их можемо открити по карактеристичном измету црне
боје. Ларве су бледожучкасте и сишу биљне сокове, па тако нападнуте биљке
кржљаве, листови жуте, вену, што на крају изазива пропадање целе биљке.
Биљку би било најбоље једном недељно туширати с млаком водом и брисати
листове, тако да уклонимо штеточину.
Лисни минери су такођер врло чесе штеточине на собним биљкама
приметићете их уколико на вашој биљци угледате жучкасте или сребрнасто
беле црте испод површине листа.То су канали које су направиле ларве лисног
минера. Листове може јако оштетити и временом они одумру. Јајашца и ларве
тешко се уочавају. Најбоље би било одстранити одрасле инсекте уз помоћ
љепљивих трака или усисавањем, јер ће се на тај начин спријечити полагање
јаја. Потребно је одстранити и нападнуте листове.
На лишћу собних биљака у ретким случајевима можете приметити и
рупе, као да га је нешто изјело, а на земљи слузаве трагове. То је знак да су
биљку напали пужеви. Њих није лако пронаћи јер се завлаче у земљу, а
најчешче се унесу као јаја, приликом пресађивања. Њих можете сузбити
пужомором, којег ставите на земљу око биљке.
Пуно је теже утврдити биљне болести, које се појављују као секундарне
појаве узроковане неправилном негом и држањем. Највећи број болести
узрокују разне гљивице: пепелнице (пепељаста наслага на листу и стабљици),
рђе (рђаве мрље на листу ,стабљици и цвету) и трулежи.
Све оболеле делове биљке најбоље би било што пре опрезно уклонити и
спалити. Болесне биљке треба пренети у другу просторију,како би спречили
даље ширење заразе. Уколико је потребно, боље је уништити цијелу биљку,
него допустити да она постане извор заразе, која ће се проширити на здраве
биљке. При томе баците земљу у којој је биљка била посађена, а саксију
дезинфикујте врелом прокуваном водом.
За правилну употребу фунгицида,а у сврху спречавања болести, важно
је тачно препознати оболење. Заштита од гљивичних болести најчешће се
спроводи фунгицидима као што су ANTRACOL WP 70, POLYRAM DF, BAVISTIN и
сл., док се за превентивне мере у спречавању трулежи најчешче користе
RIDOMIL MZ 72 WP, ALIETTE WP, AVI WP и њима слични. Све ове болести
најједноставније ће те спречити, уколико ваше биљке будете правилно
неговали и одржавали.

Дипл. инж. СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ
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ЈАГОДЕ ЗИМИ
Биљке улазе у период мировања крајем јесени (од средине до краја
новембра). У већини подручја континенталног дела наше земље јагода страда
од ниских зимских температура и позних пролећних мразева, ако није
покривена снегом.У условима голомразица земљиште промрзава,посебно
лакши типови,чак и до веће дубине него што је слој у коме се налази корен
јагоде. Тада долази до мањег или већег измрзавања корена, а тиме и до
оштећења читавог бокора. У таквим подручјима треба извршити заштиту
јагоде,а нарочито младе засаде где је садња обављена касније у лето или јесен.
Ово је један од разлога зашто треба избегавати јесењу садњу. Да би се
бокорнице заститиле од екстремно ниских температура и померања земљиста,
а потом и исушивања, користи се малч којим се прекривају саднице. Као малч,
обицно се користи слама од пшенице, мада се у ове сврхе успешно може
користити и слама од ражи и суданске траве. Слама од јечма и овса не пружају
адекватну заштиту. Обично се преко садница наноси од 4 – 9 цм сламе. Слама
не би требало да има семе од корова. Наношење малча на великим
површинама је обично механизовано – машином која сече и распршује сламу
преко леја. На мањим парцелама, малчирање се може обавити и ручно, уз
пажњу да дебљина слоја нанесене сламе буде равномеран.
Сламу не би требало користити све док јагоде не уђу у период
мировања. Сачекајте док прође неколико јаких мразева, и лишће постане
потпуно дехидрирано. Малч се мора применити пре него што наступе
температуре довољно ниске да изазову оштећења, и пре снежног покривача
после кога малчирање не би имало ефекта. Малчирање примењено
непосредно пре смрзавања земљишта даје најбољи ефекат. Иста процедура
понавља се из године у годину, догод се засад обнавља. Рано у пролеће, када
прође опасност од зимских мразева, ову заштиту треба уклонити са бокора
јагода (да се неби одложило цветање и умањио принос).
Због раног цветања и ниског раста, у нашим условима јагоду
угрожавају и позни пролећни мразеви тако да појединих година могу да
униште читав род. Чешћи су слабији мразеви који изазивају делимична
оштећења, при чему страдају први (примарни) цветови који дају и најкрупније
плодове. У пролеће када наступи опасност од ових мразева, агрил
термозаштитна тканина се може успешно користити за заштиту уз повремено
подизање ради проветравања биљака и обезбеђивања приступа пчелама
током фенофазе цветања.
Остале директне мере заштите од позних пролећних мразева
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укључују: задимљавање јагодњака, паљење материјала који дају доста дима,
као што су слама, влажна плева, струготина, натруло сено или сакупљени
корови, затим прекривање јагоде у критичним данима полиетиленском
фолијом, орошавање вештачком кишом и загревање. Задимљавање обично
почиње пред зору и ујутро кад су најкритичније температуре.
Наша оцена је да производња јагоде и других врста јагодастог воћа за
свежу конзумну потрошњу и за извоз има веома лепу перспективу и да
представља значајну развојну шансу Србије у блиској будућности. Најважније
претпоставке за успешан наступ на страним тржиштима јесу, одговарајући
обим производње, континуитет у снабдевању квалитетном робом, добра
организација посла и ефикасан систем преноса савремене технологије у
непосредну производњу.

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ
STIPS
Систем тржишних информација пољопривреде Србије
Пројекат STIPS је покренуло Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије у пролеће 2004.године у Суботици, у
сарадњи са USDA. Тада је у оквиру прве фазе пројекта извршена основна обука
репортера како теоретски тако и практично на зеленој и кванташкој пијаци.
МПШВ Републике Србије тада отвара Web Portal на коме се приказују
недељни и национални извештаји репортера са тржишта пољопривредних
производа који су бесплатни и доступни свима (www.stips.minpolj.gov.rs).

Циљеви:
Прикупљање података о понуди, тражњи и кретању цена (минималних,
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максималних и доминантних) одређених пољопривредних производа на
кванташким, зеленим и сточним пијацама као и пољопривредним апотекама,
кланицама и силосима у двадесет једном граду Србије на недељном нивоу ,
Анализа и обрада прикупљених података и десеминација квалитетних
информација из области тржишта пољопривредних производа (воћа, поврћа,
живе стоке, житарица, сточне хране и инпута),
Омогућити фармерима, креаторима аграрне политике, предузећима и
свим осталим учесницима у доношењу бољих пословних одлука везаних за
производњу и маркетинг и пласман пољопривредних производа.
У систем је у марту 2009. године укључено праћење цена инпута у
пољопривреди (семе, пестициди и минерална ђубрива). За место прикупљања
података одређене су пољопривредне апотеке. Договорено је да се обим
понуде, тражње као и цене инпута прикупљају и извештаји објављују на Web
Portalu STIPS два пута годишње пред пролећну и јесењу сетву.
Улога и значај STIPS у пољопривредној производњи је потврђена 2009.
године када је уврштена као неопходна ставка у новом Закону о пољопривреди
Србије – Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“,
бр.41/09, 10/13 И 101/16), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Закон о
обављању саветодавних и стручних послова у обасти пољопривреде
(„Службени гласник РС“, бр.30/10) и Закон о организацији тржишта
пољопривредних производа.
У августу 2011. године уводе се цене приплодног материјала (јунице,
назимице, кокошке, ћурке, гуске, патке, бисерке, ројеви пчела, рибља млађ и
ларве шарана и пастрмке).
У јануару 2013. године, реализацијом пројекта проширења STIPS
подржаном од USDA, уводе се нове категорије производа: млеко (чије се цене
прикупљају на месечном нивоу у млекарама), млечни производи, јаја и
живинско месео (који се прикупљају на недељном нивоу на зеленим пијацама).
У јуну 2018. године STIPS је проширен на 148 места за прикупљање
цена воћа, поврћа, живе стоке, житарица, млека и млечних производа, јаја и
живинског меса, око 1.072.000 цена, 89.800 ценовника.
Корисници информација са STIPS су: банке, студентски културни
центри, болнице, затвори, факултети, вртићи, адвокати, војска РС, Управа за
заједничке послове републичких органа, трговци итд.
Дисеминација информација у протеклом периоду је значајно
побољшана уз посредство следећих средстава јавног информисања:
национална телевизија РС, локалне ТВ станице, неколико националних
новина („Политика“, „Глас“, „Блиц“ итд.), више специјализованих
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пољопривредних часописа Пољопривредник и др., Пољопривредне
саветодавне и стручне службе штампају Билтене STIPS, многе локалне радио
станице.

Планови за будућност:
Унапређење софтвера са производима одређених стандарда квалитета,
Унапређење и развој базе за инпуте,
Тежња репортера ка што прецизнијим информацијама о понуди,
тражњи и ценама пољопривредних производа коа и редовна контрола рада
репортера од стране МПШВ,
Повезати цене пољопривредних производа са економском анализом
које врши МПШВ.

Мастер економије МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
И ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ

Упис пољопривредног газдинства у Регистар је добровољан и
приликом уписа или обнове регистрације, пољопривредник се изјашњава да
ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално или некомерцијално
пољопривредно газдинство.
У Регистар може да се упише пољопривредно газдинство са најмање 0,5
хектара пољопривредног земљишта на коме обавља пољопривредну
производњу. У Регистар се може уписати и пољопривредно газдинство са мање
од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, на коме обавља сточарску,
виноградарску или повртарску производњу (стакленици и пластеници),
односно обавља друге облике пољопривредне производње (узгој рибе, гајење
печурака, пужева, пчела и др.), односно обавља прераду пољопривредних
производа, односно обавља друге непољопривредне активности (сеоски
туризам, стари занати и др.).
Приликом уписа породичног пољопривредног газдинства, у Регистар
се уписује пољопривредник - физичко лице који је носилац породичног
пољопривредног газдинстава, а могу се уписати и чланови породичног
пољопривредног газдинства. Чланови породичног пољопривредног
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газдинства који су и власници или закупци, односно корисници земљишта,
могу својом изјавом да одреде носиоца породичног пољопривредног
газдинства.
Пољопривредно газдинство које се уписује у Регистар, уписује све
катастарске парцеле земљишта на којима обавља пољопривредну
производњу, односно уписује у Регистар земљиште по основу:
1) права својине;
2) решења - извода о расподели комасационе масе;
3) уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење
под условом да ти уговори нису закључени са правним лицем, осим ако је
закуподавац министарство надлежно за послове пољопривреде, јединица
локалне самоуправе, односно црква и верска заједница, с тим да рок важења
тих уговора не може да истекне пре 31. октобра у години на коју се односи упис
или обнова регистрације у Регистру;
4) права коришћења пољопривредног земљишта у друштвеној својини
стеченој теретним правним послом.
Упис пољопривредног газдинства у Регистар, обнова регистрације и
пријава промене података у Регистру врши се на основу захтева носиоца
породичног пољопривредног газдинства. Захтев за упис подноси се подручној
јединици Управе за трезор, према седишту правног лица, односно
предузетника, односно пребивалишту пољопривредника који је носилац
породичног пољопривредног газдинства.
Обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистру врши се
сваке године, у периоду од 1. марта до 30. априла.

Мр ЗОРАН БЕЉИЋ
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ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ НА САРАДЊУ СА ПССС Шабац

Поштовани пољопривредници, наше и ваше Министарство
пољопривреде отворило је сајт за ваше понуде и продају
пољопривредних производа где можете путем ПССС Шабац да
понудите вишак производа са вашег домаћинства на бесплатан
начин преко сајта: www.agroponuda.com

ВАЖНА НАПОМЕНА

На сајту министарства www.stips.minpolj.gov.rs можете видети:
- тренутне цене пољопривредних производа у централној Србији
- цене по окрузима и Војводини,
- као и цене пољопривредних производа у Црној Гори, Хрватској и
EU
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Билтен ПССС Шабац
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