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ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР-Тонић Дејан
Упис произвођача грожђа у Виноградарски регистар је прописано Законом.
Законом о вину је предвиђена обавеза уписа у Виноградарски регистар свих правних,
односно физичких лица и предузетника који производе
грожђе намењено промету и преради а који имају
виноградарске парцеле веће од 10 ари,али И на
виноградаре који имају мање од 10 ари , а своје грожђе
стављају у промет.
Законом је прописан упис прозвођача у Виноградарски
регистар,а то је неопходно да ураде како правна лица
И предузетници тако и физичка лица,процедура је
веома једноставна И врши се на основу подношења
захтева некој од најближих канцеларија где се налазе стручне организације за вођење
Виноградарског регистра према седишту произвођача грожђа – правног лица, односно
предузетника, односно пребивалишту произвођача грожђа – физичког лица.За
поњопривредне произвођаче Топличког округа организација за упис у Виноградарски
регистар је Центар за виноградарство у Нишу.Можете позвати на телефон 018 4541128.
Процедура је веома једноставна посноси се захтев за упис у Виноградарски регистар са
пратећом документацијом и то:
-Уговор о закупу уколико подносилац захтева није власник парцеле на којо се виноград
налази
-Документ којим се доказује право својинепарцеле на којојсе налази виноград
Прилико уписа у регистар сваком произвођачу се додељује регистарски број И издаје извод
из Регистра са бројем виноградарске парцеле,као И графички приказ тих парцела.Једном
додељен број не може се мењати нити доделити другом произвођачу.Уколико произвођач
одлучи да се не бави том производњом неопходно је да поднесе захтев за брисање из
Регистра,брисање може бити покренуто И по службеној дужности.Све промене података
уписане у регистар неопходно је пријавити у року од 15 дана од дана настанка промене.
Податаке о годишњој производњи грожђа са родних виноградарских парцела,у циљу
одређивања производног потенцијала, произвођач грожђа пријављује Министарству
пољопривреде сваке године након бербе.
Извор: www.poljosfera.rs

ПРАВО ВРЕМЕ ЗА ЗЕЛЕНУ РЕЗИДБУ КОД ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Тошковић Милан
Код зелене резидбе винове лозе постоје основне (лачење, прекраћивање ластара,
прекраћивање заперака и дефолијација) и допунске (прстеновање ластара и лукова,
проређивање цвасти и цветова, проређивање гроздова и бобица) мере зелене резидбе.
Лачење или плевљење је најважнија мера зелене резидбе, која представља уклањање младих
ластара са чокота, који нису потребни ни у текућој вегетацији, нити ће бити потребни при
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наредној резидби. Помоћу лачења се може обавити највећа корекција основне резидбе и
битно утицати на висину приноса и квалитет грожђа.
Лачење се обавља тек после појаве цвасти и после престанка опасности од позних
пролећних мразева, када ластари достигну око 20 цм дужине. Ипак, лачење треба обавити
пре цветања лозе, јер се у противном погоршавају услови за заметање плодова.При лачењу
се пре свега уклањају неродни ластари са главе чокота, вертикалног стабла и кракова
чокота. На косим и хоризонталним крацима чокота често долази до развоја већег броја
јаловака у родним чворовима. Приликом њиховог уклањања треба обратити пажњу да се на
чокоту оставе они јаловаци који треба да послуже за обнову деформисаног крака или
осушеног и издуженог родног чвора. Овај посао могу да раде само квалификовани радници,
који добро познају узгојне облике и принципе резидбе. Због тога се лачење најчешће своди
само на уклањање сувишних јаловака са главе и усправног дела чокота, док се у родним
чворовима, на кондирима и луковима остављају сви ластари. То често доводи до стварања
густог склопа зелене масе, смањује се осветљеност и промајност у зони гроздова и
поспешује се развој гљивичних болести.
Правовременим и правилним извођењем лачења мења се фитоклима чокота и значајно
утиче на продуктивност фотосинтезе. Регулише се висина приноса и квалитет
грожђа,смањује се утрошак средстава за заштиту лозе. Ако ластари прерасту 50 цм, не треба
их лачити јер је доње лишће на тим ластарима фотосинтетски веома активно и ствара више
органске материје него што је троши.
Закидање врхова ластара – пинсирање, обавља се непосредно пре почетка цветања, или
након прецветавања и заметања бобица. Оних година када чокот из било ког разлоганема
довољно рода или га уопште нема (измрзавање током зиме, врло кратка резидба, слабо
родна доња окца), приступа се пинсирању слабо родних или неродних ластара ради
добијања допунског рода на заперцима. Код сорти које образују рехуљаве гроздове
уклањање врхова ластара пре цветања, изнад 8 до 10 листова, побољшава исхрану цветова
и доприноси бољој оплодњи и заметању већег броја бобица. Ако се врхови ластара уклањају
после заметања бобица, смањује се осипање и повећава крупноћа бобица. У зависности од
сорте и услова средине, закидање врхова ластара може допринети повећању приноса грожђа
за 10-20%.
Извор:Агромедиа.рс
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СТОЧАРСТВО

ЗАШТО ВОДИТИ ЕВИДЕНЦИЈУ НА ФАРМИ – Петровић Душка
Пољопривредни произвођачи немају навику,а некада и не желе да уписују производне
податке на својој фарми. Обзиром да је технологија веома напредовала у данашње
време,важно место заузимају рачунари, таблети и паметни телефони са напредним
апликацијама за вођење производње. Због традиционалног начина производње и незнања о
олакшицама које електронско вођење података пружа фармеру, многи произвођачи имају
доста пасиван став према новим технологијама и правцима у пољопривреди. Вођење
евиденције, како у ратарској, тако и у сточарској производњи, кључ је успеха. Није битно
да ли фарма има две, двадесет или двестадвадесет крава, принцип праћења производње и
евидентирање података је исти, а разлика је само у обиму података и утрошеном времену.
Неки од произвођача још увијек верују само у оловку и папир, али и то је позитиван пример
евидентирања производње, мада је најспорији. Зависно од броја грла на фарми зависи који
ће вид евиденције бити оправдан.
Евиднетирати здравствено стање стада
Евиденција здравственог стања говеда подразумева уписивање свих важнијих података о
репродукцијском и здравственом стању целог стада независно о његовој величини, односно
броју говеда.
Производња хране
Сточарска производња је уско везана са ратарском И мора се пратити и производња хране,
посебно кабаста храна силажа,сенажа. Неопходно је да воид евиденцију о трошковима за
сваку ратарску културу,као И њеним приносима,јер свака од њих улази у састав оброка за
његова грла на газдинству.
На основу добро евидентираних свих података произвођач ће моћи имати увид у реално
пословање газдинства. Евидентирају се подаци од саме обраде и припреме земљишта,
набавке семена, кориштења механизације, употребе заштитних средстава,
сетва,ђубрење,гориво,припремање кабасте хране,све оно што представља трошак,уз све то
евидентирати И утрошак хране по грлу.и
Евиденција дневних количина млека
Евидентирање количине млека у стаду врло је важно да би се исхрана могла прилагодити
производњи млека. Ова евиденција показује производњу млијека у зависности фаза, да ли
је то засушење, после тељења или у највећој производњи. На овај начин можемо уочити
уколико је дошло до смањења производње млека И који је разлог за то да ли је
болест,исхрана,генетика или неки други разлог.То је лакше изводљиво на фармама са
мањим бројем грла.Ако је евиденција исправна онда можемо упоређивати добијене
вредности са претходним периодом И на основу тога доносити важне одлуке у даљој
производњи.
Подаци потребни за осемењавање
Ови подаци су изузетно битни код одабира родитеља у зависности од жељене
производње.Евидентирају се подаци као што су датум осемењивања, име и ХБ бика којим
је крава осемењена, затим датум стварног и очекиваног телења, трајање бременитости, ток
тељења итд. Ови подаци и слични се врло тешко памте, а важност појединог датума је врло
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битна стога вођење ове таблице је од великог значаја. Подаци о педигреу Ф1 родитеља су
пресудни где се уписују подаци о пореклу краве (отац, мајка), раси, кад је отељена, датум
тељења, интервал тељења, старост, трајање лактације. На тај начин на једном папиру имамо
податке о карактеристикама појединих лактација једне краве и шта можемо очекивати у
наредној генерацији.
Крај године И сабирање резултата производње
На крају године уколико смо евидентирали приходе И расходе производње којом се бавимо
добијамо резултат пословања газдинства И резултат који ће нам послужити за планирање
пословања за наредну годину.Можда ће на основу добијених резултата променити сетвену
структуру,можда ће променити вид производње па ће се одлучити да крене у производњу
сира јер је то профитабилније или ће се одлучити за одгој у систему крава теле,или можда
да се преорјентише на сасвим други вид пољопривредне производње уколико се показало
да ово што ради није профитабилно.
Све горе наведено је изводљиво уз добру евиденцију,постављање циља,реалног планирања
И сагледавање ресурса са којим располаже газдинство.
Калкулација производње млијека – Симентал
Производни век: 6 година
Обнова стада: властите јунице
Укупно телад/крави: 0,9
Квалитет млијека: % мм , % протеин
Зимски оброк: 210 дана
Класа квалитета:
Љетни оброк: 155 дана
Број излучених грла/крави: 0,17
Цена млека: динара/лит.
Назив

Вредност
динара

Врста

Производња млека лит/грло

Кукурузна силажа

Приход од продаје млека

Травна силажа

Излучена крава (17%)

Сенажа

Теле

Сено

УКУПАН ПРИХОД

Паша

Трошкови исхране

Концентрат

Ветеринарски трошкови

Млеко

Трошкови узгоја јуница (17%)

Замена за млеко

Остали трошкови

Стартер за телад

УКУПНИ ТРОШКОВИ

Смеша за телад

ПРОФИТ(Приходи–Трошкови)

УКУПНО
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Јединична
цена

Количина (kг;
лит.)

Вредност
динара

ЗАШТИТА БИЉА

ЧАЂАВА ПЕГАВОСТ ЛИСТА И КРАСТАВОСТ ПЛОДОВА ЈАБУКЕГрујић Душана
Појава, распрострањеност и штетност- Чађава пегавост лишћа и краставост плодова
јабуке је једна од најзначајнијих болести јабуке. У многим земљама света представља
ограничавајући фактор у њеној производњи. Проузроковач ове болести је широко присутан
код нас и сваке године причињава велике штете. У запуштеним засадима где се не
примењују никакве мере заштите може доћи до потпуног пропадања лишћа и плодова
Штете које проузрокује Venturia inaequalis могу да буду индиректне, које настају услед
пропадања лишћа, и директне као резултат обољевања плодова. Поред смањења родности
овај патоген проузрокује и погоршање квалитета и умањења тржишне вредности плодова
јабуке. Штете настају и током складиштења, јер патоген наставља са развојем и после бербе.
На оболелим местима настају многи микроорганизми који проузрокују трулеж плодова
јабуке.
Симптоми болести- Venturia inaequalis се
развија на свим зељастим деловима јабуке,
а најкарактеристичнији се испољавају на
лишћу и плодовима. Први симптоми се
јављају на младом лишћу рано у пролеће.
На њему се у почетку образују ситне,
мање-више округласте, маслинастозелене
пеге. Нешто касније пеге попримају
карактеристичну боју чађи, увећавају се и
међусобно спајају. Тако да могу да покрију
читав лист. Ткиво испод пега губи
хлорофил некротира и суши се. Због
неуједначеност пораста оболелог и здравог ткива лишћа се деформише, жути и превремено
опада. Заразе на лишћу настају током целе вегетације, али су најтипичнији симптоми на
рано оболелом лишћу, док са старењем постаје отпорно. Симптоми секундарних инфекција
се испољавају на наличју лишћа.
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Плодови обољевају од заметања до бербе и у време
складиштења. Највеће штете настају ако дође до
масовних инфекција младих плодова, од
формирања до величине ораха. На површини
плодова се развијају мркозелене пеге у оквиру којих
ткиво изумире. Оболели делови плода слабије
расту, што има за последицу њихово неравномерно
развиће и појаву већих или мањих пукотинама у
оболелом мезокарпу. Оболела места добијају изглед
чађавих краста, одакле и назив болести. Ширење
пега се зауставља формирањем плутаног слоја испод зараженог места. У случају позних
зараза плодова пеге су ситније, и слабо уочљиве и на њима се красте обично не формирају.
Цвет може бити заржен још у фази отварања цветног пупољка. Први симптоми болести
уочавају се на чашичним листићима, цветној ложи и петељкама. На инфицираним
цветовима се образује превлака маслинасте боје, затим они потамне, суше се и опадају. На
леторастима патоген се јавља ређе и то само код неких сорти. У таквим случајевима на кори
летораста се образују мали пликови, чијим пуцањем настају мрке плитке ранице.
Особине патогена- Мицелија Venturia inaequalis је септирана и развија се субкутикуларно.
Млада мицелија је светла, а касније постаје мрке боје. Између кутикуле и епидермиса
формира кратке усправне смеђе конидиофоре величине 4-6 x 50-60µm. На темену
конидиофора најчешће настају једноћелијске, а ређе и двоћелијске конидије. Конидије су
тамне боје, без диференцираног једра величине на листу 7-10 x 12-22 µm и на плоду 7-8,5 x
17-20 µm.
У опалом лишћу мицелија спајањем аскогена и антеридија, формира псеудотеције. Број
псеудотеција на једном листу може бити до 2000. Псеудотеције су уроњене у ткиво,
крушколиког облика са малим вратом и јасно израженим отворима на врху, који су
покривени длачицама и избијају на површину листа. Оне су тамне, маслинастозелене до
мрке боје величине 90-160 µm. У свакој псеудотецији се формира 50-75 µm. Аскоспоре се
састоје од две неједнаке ћелије од којих је горња краћа и шира. Аскоспоре су у почетку
хијалинске, касније са дозревањем постају мрке боје, имају 7 хромозома у хаплоидном једру
и величине 6-7 x 12-17µm. Аскоспоре у аскусу су поређане у виду ланца. Број аскоспора
који формира на 1cm² лисне површине може бити 20-32000.
Прохладно и кишовито време потпомаже развоју патогена Псеудотеције почињу да се
формирају при температури 8-12⁰С, док се аскуси и аскоспоре образују само ако је
температура 0-15⁰С. Већ на 17⁰С њихово образовање се прекида. клијају на 2-32⁰С (опт. 168

20⁰С), а аскоспоре 0,5-30⁰С. Конидије задржавају виталност 18, а аскоспоре 19 дана. За
ослобађање аскоспора и њихово клијање неопходна кап воде и температура 5-26⁰С. При
температури 5⁰С неопходно је да се кап на Аскоспоре остварују инфекцију при температури
6-26⁰С. Инфекција при 6⁰С 28 часова, при 10⁰С 14 часова, при 18-24⁰С 12 часова. Мицелија
се развија при температури 6-31⁰С (опт. 20-22⁰С), а конидије се образују у температурном
интервалу 5-31⁰С а листу задржи 15-18 часова, при 9⁰С 9-11 часова а при 20-24⁰С 4-6
часова. Инкубациону период траје 8-17 дана и његова дужина је у зависности од
температуре. V. Inaequalis поред врста рода Malus паразитира и врсте Pyracanta,Pyrus,
Sorbus, Viburnum и др.
Циклус развоја- У животном циклусу V. Inaequalis постоје две фазе: сапрофитска и
паразитска. Сапрофитска фаза настаје по опадању лишћа јабуке и одвија се током јесени и
пролећа. У овој фази долази до формирања псеудотеција, а потом и аскуса и аскоспора у
њима. Физиолошко сазревање аскоспора се остварује почетком пролећа, када почињу са
ослобађањем. Масовно ослобађање аскоспора пада у време листања јабуке и траје 7-9
недеља. Аскоспоре се избацују на удаљеност 0,1-13,2 mm Ослобођене аскоспоре захтевају
ваздушна струјања и разносе их до осетљивих биљних органа, проклијају у капи воде,
формирају апресорије, а потом инфекциона хифа пробија кутикулу и остварује инфекцију.
Са клијањем аскоспора и остварењем примарних инфекција започиње паразитска фаза
гљиве, која траје током читавог периода вегетације јабуке. Субкутикуларна мицелија
формира конидиофоре са конидијамакоје се расејавају кишним капима на краћа растојања.
Кад доспеју на младо лишће, конидије остварују секундарне инфекције. Овај патоген је
полицикличан и више генерација током вегетације јабуке. Број генерација зависи од
еколошких фактора вирулентности патогена и осетљивости домаћина. Код секундарних
инфекција потребно време влажења је за трећину краће него клијање аскоспора. За
секундарне инфекције је карактеристично да је ареал ширења конидија ограничен, најчешће
у оквиру круне истог или суседног стабла.
Мере заштите- Заштита јабуке од проузроковача чађаве пегавости лишћа и краставости
плодова се може остварити на више начина. Најважније су хемијске мере заштите. С
обзиром да овај патоген има већи број генерација током вегетације јабуке и да се
ослобађање аскоспора и примарне инфекције остварују у дужем периоду, неопходно је
правилно одредити време третирања. За одређивање остварења примарних и секундарних
инфекција и времена примене фунгицида данас ае користе компјутеризовани програми који
се заснивају на међузависности температура, количина падавина и дужине влажења листа
са временом потребним да патоген оствари инфекцију. Добро организована прогнозноизвештајна служба може веома много да да допринесе успешној хемијској заштити јабуке
од проузроковача чађавости листа и краставости плодова. Данас постоје различити типови
апарата, који се постављају у воћњаке ради прогнозирања појаве патогена.
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У многим случајевима хемијска заштита се заснива на фенолошком методу, одређивањем
фенофаза у којима је јабука најосетљивија према инфекцији. V. Inaequalis се може успешно
сузбити великим бројем веома ефикасних фунгицида. Од протективних мера, могу се
користити фунгициди на бази бакра, цинеба, фолпета, каптана, манкозеба, пропинеба,
тирама, дитианона и др. Ефикасност на бази трифлумизола, флусилазола, хексаконазола,
пирифенокса, пенконазола и фенаримола, који испољавају одлично куративно деловање.
Њихова ефикасност се заснива на спречавању синтезе ергостерола у ћелијама гљиве. Добри
резултати у сузбијању овог патогена фунгицидима на бази дитианона, посебно у заштити
плодова. Према резултатима који су добијени високу ефикасност су испољили фунгициди
на бази кресоксиметила у сузбијању V. Inaequalis (ефикасност 100%). С обзиром да овај
патоген развија резистентност према системичним фунгицидима, па их треба ограничено
примењивати и комбиновати третирање са протективним.
Извор:Пољопривредна фитопатологија Аутор. Србобран Д. Стојановић

ТРЕШЊИНА МУВА( Rhagoletis cerasi ) – Ивана Обрадовић
Среће се свуда у нашој земљи где се гаје трешња и вишња.
Одрасли инсекти су сјајноцрни са троугластом црном мрљом на леђној страни. Крила су им
прозрачна са плавоцрним попречним пругама. Величине су од 3,5 до 5 mm. Ларва је бледожута, дуга од 5 – 6 mm.
Презимљава у стадијуму лутке,плитко у земљи. Јавља се половином маја и лети око 30 дана.
Женке по парењу полажу јаја у плодове који су
почели да мењају боју. Пиле се ларве, које се
хране месом и соком плода. Њихов развој траје 3
-4 недеље, а потом напуштају плод и одлазе у
земљу, где се претварају у стадијум лутке која ће
презимети. У једном плоду обично се развије
само једна ларва. Има једну генерацију годишње
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Штетне су ларве које изазивају црвљивост плодова. На местима оштећења плодови мењају
боју и касније труле. До великих
оштећења нарочито долази ако је у
периоду полагања јаја сунчано и топло.
Сузбијање.Третирање се обично изводи
када плодови достигну половину
пораста, односно када 30 – 50 % плодова
прелази из зелене у жућкасто-црвену
боју. Примењују се инсектициди на бази:
диметоата, делтаметрина, ацетамиприда
и дихлорвоса. Пошто се ради о
третирањима непосредно пред бербу,
приликом избора инсектицида треба
водити рачуна о њиховој каренци,
односно о задњем дозвољеном року
примене.

ЦРНА ТРЕШЊИНА ЛИСНА ВАШ-Јовичић Маринко
СИМПТОМИ
Оштећења се јављају на врховима ластара и на лишћу. Нападнуто
лишће се увија према наличју, а ластари заостају у порасту. Због
кратких интернодија овакви ластари остављају изглед изгужваног
букета лишћа. Услед лучења велике количине медне росе присутни
су мрави и чађавице. Економски значајна на трешњи, али јавља се
и на вишњи. Најштетнија је у младим засадима и у расадницима.
Јак напад на производни воћњак узрокује сушење лишћа што
умањује квалитет и квантитет рода. Сматра се главним
преносиоцем вироза трешње, али и вироза других биљака.
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ЦИКЛУС РАЗВИЋА
Има више генерација годишње. Презимљава у
стадијуму јаја расутих у пукотинама коре на
стаблу и гранама, али и око пупољака на младим
гранчицама. Пиљење женки оснивачица се
дешава почетком априла, а врло брзо се јавља и
следећа генерација аптерних женки које су
вивипарне. Након 3-4 такве генерације јављају
се крилате женке (крајем јуна) које напуштају
трешњу и прелазе на различите зељасте биљке
као секундарне домаћине где се налазе све до
средине јесени. У октобру поново се (крилате
женке) враћају на трешњу где формирају генерацију у којој има и мужијака. Та генерација
копулира и полаже зимска јаја.
ЗАШТИТА
Штеточина се сузбија зимским прскањем (уништавање јаја), раним пролећним прскањем
(време пиљења) или прскањем у току вегетације препаратима на бази хлорпирифоса,
ацетамиприда, пиретроида или диметоата.
Извор: http://agronomija.rs/2013/crna-tresnjina-lisna-vas-myzus-cerasi/

ИЗМЕНЕ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ИПАРД ПРОГРАМУ –
Јовић Снежана
Због бројних захтева које су пољопривредни произвођачи упућивали Министарству
пољоривреде,
шумарства
и
водопривреде за проширење листе
прихватљивих инвестициај, као и за
увођење
нових
прихватљивих
инвестиција, али и прилагођавање
услова који је потребно испунити за
конкурисање Влада Србије донела је
закључак којим се усваја Програм о
изменама и допунама ИПАРД
програма за Републику Србију за
период 2014-2020.
Усвојене измене се односе се испуњеност националних стандарда, на услове који се тичу
површина земљишта на почетку, односно крају инвестиције, а омогућени су и додатни
прихватљиви трошкови у ИПАРД пројектима.
У сектору воћарства и виноградарства је ошло до највећих измена. Овим изменама
омогућено је да воћари кроз ИПАРД програм добију инвестициону подршку у виду
садница. Као што је познато саднице воћа досад нису биле прихватљив трошак у овом
програму али изменама је омогућено пољопривредницима да добију повраћај и за набавку
садног материјала.
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Што се тиче испуњености услова кроз поштовање стандард, такође је дошло до значајних
измена.
Усвајањем ових измена донета је одлука да ће се пољопривредним газдинствима до 15
хектара у сектору воће и поврће, проверавати само испуњеност минималних националних
стандарда и то само у воћњацима и повртњацима, а не на целом пољопривредном
газдинству. У осталим секторима овај услов је непромењен – гледаће се да ли се национални
стандарди примењују на целом газдинству. Рецимо, ако неко конкурише за механизацију
или било коју другу инвестицију као произвођач житарица или уљарица, а има и сточарску
производњу, целло газдинство мораће да испуњава прописане стандарде. Дакле, промена
важи само за секторе воћа и поврћа и то за одређену величину газдинства.
Када је о површинама реч, у воћарској производњи неће бити потребно да се два хектара за
бобичасто и јагодичасто воће, односно пет хектара за остало воће, имају на почетку
инвестиције, већ на крају. Једино ће воћари који буду хтели да преко ИПАРД-а граде
хладњаче морати овај услов (два, односно пет хектара) задовоље на почетку инвестиције.
Измена има и у повртарској производњи. Услов за конкурисање за ИПАРД подстицаје су
три до 100 хектара под поврћем на отвореном, а не као до сада – до највише 50 хектара.
За велике инвестиције у физичку имовину у млеку и месу (тетман отпада, обновљиви извори
енергије и сл.) фарме морају имати капацитет преко 1.000 говеда на почетку инвестиицје.
Извор: http://www.stips.minpolj.gov.rs
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ГАЈЕЊЕ БОСИЉКА-Бјелица Радован
Босиљак је биљка умерено топле климе.За време ницања и интензивног пораста топлота и
влажност одговарају за његово успевање.Мразеве не подноси.Добро успева на дубоким,
плодним и структурним земљиштима. Босиљак је једногодишња, зељаста биљка, која спаде
у породицу уснатица, а може
нарасти и до 80 цм. Има плитак
корен, беле цветиће. Када се
посеје семе ниче за 7-14
дана.Своју примена је нашла као
зачин,али може да се користи и
као антисептик,због етеричног
уља еугена које биљка садржи
има специфичан укус и мирис.За
ницање
семена
оптимална
температура је 18-20 степени,у
вегетативном периоду потребно
је 600-650 мм2 што говори да је
неопходна знатна количина влаге за време клијања,ницања,избијања изданака и у време
пупања.
Босиљку погодују хумусна,растресита и топла земљишта,типа чернозема.
Плодоред
Босиљак не подноси монокултуру.На исто место може доћи поле 4 до 5 година.У
монокултури и при чешћем враћању на исто место напада га већи број болести и
штеточина.Најбољи предусев за босиљак су једногодишње махунарке и ђубрене
окопавине.. Вегетацијски период му је од 170-180 дана ако је гајење из расада.
Припрема земљишта
У јесен треба обавити дубоко орање на 35 цм, а у пролеће се обрађује површински И обавља
се комплетна предсетвена припрема.
Ђубрење
При јесењем ђубрењу треба унети 35-45 кг/ха фосфора и 80 кг/ха калијума. При стартном
ђубрењу у пролеће потребно је унети 40-60 кг/ха азота и 18-20 кг/ха калијума. Након првог
кошења треба прихранити земљиште са 30-40 кг/ха азота. Ако је предусев ђубрен
стајњаком, није га потребно уносити за босиљак. Босиљак се прихрањује после првог
откоса.
Сетва/садња босиљка
Босиљак се размножава семеном, директном сетвом или преко расада.Најбоље је босиљак
производити из расада.У нашим условима босиљак из расада даје две жетве.Расад се
производи у топлој леји, За 1 ха потребно је око 100 м2 леје.У леју се сеје крајем фебруара,
3 до 4 гр семена по м2.За расађивање стасава крајем прве декаде маја, када има 3 до 4 пара
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листова и висину 10 до 12 цм.Расађује се на растојању 50 цм ред од реда, у реду на размак
20 цм биљка од биљке.
Нега
Расађени босиљак треба уредно неговати.Примењује се међуредна култивација,окопавање,
прихрањивање и наводњавање.Обично се култивира култиватором за шећерну репу 2 до 3
пута, уз истовремено окопавање у реду.Први пут се култивира 10 до 12 дана након
расађивања, затим након две недеље. Ако је производња босиљка интензивног карактера
онда је наводњавање неопходно, посебно у случају директне сетве. Прво наводњавање
треба бити одмах након сејања или садње, а после на сваких 10-14 дана. Нарочито битно је
обезбедити влагу: почетком гранања, када се формирају пупољци и после кошења.
Берба (кошење) босиљка
Коси се два пута годишње, први пут на
почетку цветања, у јулу, а други пут
крајем септембра. Треба косити на висину
10-12 цм. Коси се ручно или косачицама за
траву. Укупан принос у једној години је 68 т/ха хербе, или 1,3-1,7 суве исецкане
материје. Сушење се обавља на
температури 35-40 степени Ц у сушарама.
Може се сушити и у просторијама са
промајом, а бербу распоредити у танак слој
или везати у снопиће. Осушен се чува у
јутаним врећама на хладном и сувом месту.
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Уколикожелите да купите одређене пољопривредне производе (воће, поврће,
житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите ако
желитенешто да огласите да продајете како би Ваш производ поставили на сајт:

http://www.agroponuda.com/

Уколико желите огласити продају Ваших пољопривредних производа (биљна
и сточарска)можете се јавити саветодавцима Пољопривредне стручне
службе Прокупље на телефон 027/210-055 или у просторијама службе.
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СТИПС МАЈ 2019

R.Br.

1

2

3

4

Proizvod
Banana (sve
sorte)
Breskva (sve
sorte)
Jabuka (ostale)
Jagoda (sve
sorte)

Veličina Pakovanje Poreklo Jed.mere

Cena(din)
min

max

dom

kg

120.00 130.00

120.00

pad

dobra

srednja standardno

Domaće

kg

250.00 280.00

250.00

-

prosečna

srednja standardno

Domaće

kg

srednja standardno

Domaće

kg

30.00

60.00

120.00 130.00

posebno Uvoz(uvoz)

kg

6

Kivi (sve sorte)

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

120.00 130.00

120.00

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

140.00 160.00

150.00

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

100.00 100.00

100.00

srednja standardno

kg

120.00 150.00

120.00

8

9

R.Br.

1

2

3

4

5

6

7

Pomorandža
(sve sorte)
Trešnja (sve
sorte)
Proizvod
Blitva (sve
sorte)
Boranija (žuta)

Domaće

Veličina Pakovanje Poreklo Jed.mere

srednja standardno

Domaće

veza

95.00

120.00

srednja

sorte)

90.00

40.00

Kivi (sve sorte)

Limun (sve

95.00

Cena(din)
min

max

dom

15.00

22.00

20.00

bez
promene
pad
bez
promene
bez
promene
rast
bez
promene
bez
promene
Trend
bez
promene

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

200.00 250.00

220.00

-

srednja standardno

Domaće

kg

100.00 150.00

120.00

pad

Celer (sve sorte) srednja standardno

Domaće

kg

200.00 250.00

250.00

Domaće

kg

Brokola (sve
sorte)

Cvekla (sve
sorte)

srednja standardno

Dinja (sve sorte) srednja standardno Uvoz(uvoz)
Karfiol (sve
sorte)

Ponuda Komentar

srednja standardno Uvoz(uvoz)

5

7

Trend

srednja standardno

Domaće

kg

kg
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35.00

50.00

130.00 150.00

60.00

80.00

bez
promene

45.00

rast

130.00

-

70.00

pad

prosečna

prosečna

prosečna

korpa

prosečna

prosečna

slaba

dobra

Ponuda Komentar

dobra
vrlo
slaba
vrlo
slaba
dobra

dobra
vrlo
slaba
slaba

R.Br.

8

Proizvod

Cena(din)
min

max

dom

srednja standardno

Domaće

kg

50.00

60.00

60.00

srednja standardno

Domaće

kg

60.00

70.00

65.00

srednja standardno

Domaće

kg

70.00

80.00

75.00

11 Krompir (crveni) srednja standardno

Domaće

kg

70.00

75.00

75.00

12 Krompir (mladi ) srednja standardno

Domaće

kg

70.00 100.00

80.00

Domaće

kg

25.00

30.00

30.00

kg

80.00

90.00

80.00

25.00

30.00

30.00

9

Kelj (sve sorte)

Veličina Pakovanje Poreklo Jed.mere

Krastavac
(salatar)

10 Krompir (beli)

13

14

Kupus (sve
sorte)
Lubenica (sve
sorte)

15 Luk beli (mladi)

srednja standardno

srednja standardno Uvoz(uvoz)

Trend

bez
promene
bez
promene
bez
promene
pad
bez
promene
pad
bez

Ponuda Komentar
vrlo
slaba
dobra

dobra

dobra
dobra
dobra
vrlo
slaba

srednja standardno

Domaće

veza

srednja standardno

Domaće

kg

srednja standardno

Domaće

veza

srednja standardno

Domaće

kg

95.00 100.00

100.00

19 Paprika (Babura) srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

150.00 270.00

200.00

rast

slaba

20 Paprika (ljuta)

srednja

posebno Uvoz(uvoz)

kg

500.00 550.00

500.00

pad

slaba

21 Paprika (ostala)

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

300.00 380.00

300.00

pad

22 Paprika (ostala)

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

300.00 350.00

300.00

pad

23 Paprika (šilja)

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

130.00 350.00

150.00

pad

slaba

posebno Uvoz(uvoz)

kg

240.00 250.00

240.00

rast

slaba

posebno Uvoz(uvoz)

kg

135.00 150.00

150.00

pad

prosečna

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

80.00 130.00

130.00

pad

prosečna

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

180.00 200.00

200.00

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

180.00 400.00

200.00

29 Pasulj (beli)

srednja standardno

kg

185.00 200.00

185.00

30 Pasulj (šareni)

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

240.00 250.00

240.00

16

Luk beli (sve
sorte)

17 Luk crni (mladi)
18

Luk crni (sve
sorte)

24 Paradajz (chery) srednja
25

26

27

28

Paradajz (sve
sorte)
Paradajz (sve
sorte)
Pasulj (beli
gradištanac)
Pasulj (beli
tetovac)

srednja

Domaće

18

250.00 300.00
22.00

25.00

promene

slaba

250.00

pad

dobra

25.00

rast

dobra

bez
promene

bez
promene
bez
promene
bez
promene
bez
promene

dobra

vrlo
slaba
vrlo
slaba

prosečna

prosečna

slaba

prosečna

R.Br.

Proizvod

31 Pasulj (žuti)

Veličina Pakovanje Poreklo Jed.mere

Cena(din)
min

max

dom

Trend

Ponuda Komentar

bez

vrlo

promene

slaba

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

280.00 300.00

280.00

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg

135.00 150.00

140.00

pad

srednja standardno

Domaće

kg

200.00 200.00

200.00

rast

slaba

srednja standardno

Domaće

kg

200.00 200.00

200.00

rast

slaba

srednja standardno

Domaće

veza

15.00

15.00

15.00

bez

vrlo

promene

slaba

srednja standardno

Domaće

kg

85.00

90.00

85.00

-

prosečna

srednja standardno

Domaće

kg

srednja standardno

Domaće

veza

25.00

35.00

30.00

srednja standardno

Domaće

kg

60.00

70.00

70.00

srednja standardno

Domaće

kg

75.00

90.00

80.00

srednja standardno

Domaće

veza

65.00

70.00

70.00

srednja standardno

Domaće

komad

25.00

32.00

28.00

43 Zelje (sve sorte) srednja standardno

Domaće

veza

20.00

25.00

20.00

Domaće

kg

60.00

70.00

70.00

32

33

34

Patlidžan (sve
sorte)
Paškanat (sve
sorte)
Peršun
(korenaš)

35 Peršun (lišćar)

36

37

38

39

40

41

42

44

45

Pečurke
(šampinjoni)
Praziluk (sve
sorte)
Rotkvica (sve
sorte)
Spanać (sve
sorte)
Tikvice (sve
sorte)
Zelen (sve
sorte)
Zelena salata
(sve sorte)

Šargarepa (sve
sorte)
Špargla (sve
sorte)

srednja standardno

srednja standardno Uvoz(uvoz)

kg
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170.00 200.00

800.00 800.00

180.00

800.00

bez
promene
bez
promene

vrlo
slaba

slaba

slaba

bez

vrlo

promene

slaba

rast

dobra

bez
promene
bez
promene
bez
promene
bez
promene
bez
promene

slaba

dobra

slaba

prosečna

prosečna

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
16.05.2019-15.06.2019
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