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ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

АГРОЕКОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ БОРОВНИЦЕ– Дејан Тонић

Температура
Боровница је доста отпорна на зиму и подноси температуре од -20 °C до -25 °C без штета,
може и ниже температуре уколико је покривена снегом

Вода
Тражи доста влаге у време вегетације боровница па се летњем периоду, када су температуре
доста високе, а земљиште није влажно, мора наводњавати.Корен је доста плитак и због тога
је јако осетљива на сушу, из тог разлога уколико јој не осигурамо довољно влаге може доћи
до озбиљних штета у засаду, као што су кржљав раст, слабији род, па и потпуне осушености
жбунова.

Земљиште
Веома јој погодује кисело земљиште(пх4-5,2),на кречном земљишту може да успева само
ако постоји довољно дубок слој киселог хумуса.

Избор положаја за подизање засада боровнице
Приликом подизања засада најбоље би било да су земљишта с благим нагибом,да има
стална циркулација ваздуха,да парцела има топлији и осунчани положај

Припрема земљишта за садњу боровнице
Земљиште обрадити до дубине од 20 цм пре садње,уколико је земљиште влажно,правити
јамице висине 15-30 цм,ширине 120цм .Пре садње у сваку рупу додати ђубриво,али не она
која садрже калцијум или креч.

Подизање засада боровнице
Садња је током октобра и новембра зависно од временских прилика. Неколико сати пре
садње корен се потапа у воду. Стандардни размаци за високожбунасту боровницу су 120 цм
у реду и 3 м између редова. Боровница се углавном гаји у облику жбуна
Препоручљиво је да на већим висинама смер редова буде север-југ због оптималне
количине светлости, а у нижим, топлим и добро освијетљеним плоложајима предност се
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даје смеру исток-запад како би се смањило претерано загревање и исушивање земљишта, а
и биљка је тада мање осетљива на мраз.

Одржавање засада боровнице
Ако је земљиште обезбеђено фосфором користи се формулација НПК ђубрива у односу
12:4:8, а ако није, онда је однос 10:10:10. Додаје се 30 г по жбуну у пролеће после пупљења
и у јесен након бербе. Количина ђубрива постепено се повећава до 150 г по жбуну који
достигне висину од 2,5 м. Прве године после садње не примењују се азотна ђубрива због
осетљивости корена боровнице. Друге се године може додати и уреа. Уколико наступи
суша, засад се мора редовно заливати, а наводњавање младих засада је неопходно.

После прве године уклањају се цветни пупољци. Када биљке достигну висину од 1 - 1,5 м,
врши се рездба у ради обнављања родних грана. Прво се потпуно уклањају старе, слабе и
оболеле гране,а с преосталих грана орезују се гране израсле током задње две године и које
је донело род. испод орезаног места појавиће се нови изданци.

Берба и складиштење боровница
Берба боровнице је у неколико наврата и то 3 - 7 пута у 5 - 8 дана зато што бобице не
сазревају истовремено. Берба траје 6 - 8 недеља али то зависи од сорти и климатских услова.
Петељке се скидају ручно или специјалним »чешљевима« у хладним јутарњим
сатима.Треба настојати да се не штете плодови приликом брања.
Чувају се у хладњачама 3 - 4 недеље на температури од 0 °Ц - 2 °Ц, уз релативну влажност
од 85 - 90 %. Пакује се у мале плитке посудице. Веома слабо подносе транспорт најчешће
се одмах замрзавају и тако чувају у хладним коморама до тренутка прераде или у
замрзнутом стању продају.
Izvor: dipl.ing. B. Volčević; https://www.agroklub.rs/sortna-lista/voce/borovnica-2/

АГРОТЕХНИЧКЕ МЕРЕ У ЗАСАДИМА МАЛИНА ПОСЛЕ БЕРБЕ- Тошковић Милан

По завршетку бербе малине, произвођаче малине очекују обавезни послови који се сваке
године у редовној производњи морају обавити ради успешне производње. У пракси у
већини малињака се не примењују све агротехничке мере које следе после бербе те из тог
разлога смањени су приноси, квалитет и здравствена исправност плода. Да би
пољопривредни произвођачи остварили високе приносе, квалитетне и здраве плодове треба
обавезно благовремено и квалитетно да примене све агротехничке мере које следе, најпре
после бербе и касније у току наредног вегетационог периода. Уклањање старих изданака
који су донели род треба да буде редовна и обавезна мера која се изводи сваке године у
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родним засадима. Са завршетком бербе ови изданци су завршили своју функцију. Њих
одмах треба исећи, сачекати три до четири дана да се просуше, а затим изнети из малињака
и спалити. Њиховим изношењем и уклањањем смањује се и конкуренција у храни и води
младим овогодишњим изданцима (остављеним за род у наредној години) која им је
неопходна до краја вегетације за стварање цветних пупољака, нормално дозревање и развој
до оптималне висине за остваривање високих приноса. Изношењем старих изданака у
малињаку се побољшава проветравање и осунчавање, а самим тим се смањују повољни
услови за развој штетних организама на младим изданцима. Изданци који имају довољно
сунца у току вегетације боље дозревају и лаксе подносе ниске температуре у току зиме, као
и температурна колебања.
После бербе из малињака се уклањају сви изданци који се налазе ван реда, сав вишак
изданака у реду (а у реду треба оставити 6 до 9 нормално развијених, здравих изданака на
1 м дужине шпалира који треба да донесу род за наредну годину). Такође, уклањају се и сви
заражени изданци. У овом периоду остављени број изданака увек мора да буде већи од
потребних да би у пролеће наредне године имала довољно здравих и нормално развијених
за производњу плода.
Једна од неопходних мера у малињаку након бербе је и уништавање корова, што представља
обавезну и редовну меру у производњи здравог и квалитетног плода малине. Уколико се у
малињацима не уништавају корови и ако се исти после бербе не уклоне или униште они ће
бити велика конкуренција остављеним изданцима у храни и води која је најпотребнија
малињацима у јулу иавгусту и добра подлога за развој штетних организама. Корови у
малињацима сузбијају се применом механичких и хемијских мера или комбинацијом истих.
Механичке мере подразумевају примену различитих аготехничких мера : плевљење и
окопавање у реду, плитко орање, кошење и фрезирање између редова.

СТОЧАРСТВО
БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ЗАДРУГЕ –Петровић Душка

Подносиоци пријаве могу бити новоформиране, старе и сложене задруге
Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада
јавних предузећа расписао је Јавни конкурс за реализацију Програма подршке спровођењу
мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским
подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години на целокупној
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територији Републике Србије, а нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском,
Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија.
Субјекти који могу бити подносиоци пријаве на конкурс заједно са јединицом локалне
самоуправе:
1) Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у
регистар који води Агенција за привредне регистре 2017, 2018. и 2019. године (у даљем
тексту: новоформиране задруге);
2) Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у
регистар који води Агенција за привредне регистре до краја 2016. године (у даљем тексту:
старе задруге);
3) Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у
регистар који води Агенција за привредне регистре, као сложене задруге (у даљем тексту:
сложене задруге).
Максималан предвиђен износ бесповратних средстава:
За новоформиране задруге 7.500.000,00 динара;
За старе задруге 15.000.000,00 динара;
За сложене задруге 60.000.000,00 динара.
Задруге могу остварити право на финансирање следећих пројектних активности:
Набавку живих животиња од привредних друштава регистрованих за трговину на велико
животињама за потребе формирања или повећања основног стада, осим набавке мушких
говеда.
Набавку опреме и механизације за потребе унапређења квалитета и капацитета фарми за
производњу млека и тов стоке;
Набавку опреме за прераду млека и меса;
Набавку опреме и механизације за складиштење, сортирање, паковање и прераду воћа и
поврћа;
Набавку опреме и механизације за потребе производње у воћарству, виноградарству и
повртарству и подизање матичних засада;
Набавку опреме и механизације за производњу и прераду украсног, ароматичног,
зачинског и лековитог биља;
Набавку опреме и механизације за складиштење и прераду житарица;
Набавку опреме за пчеларство;
Изградњу монтажних објеката од префабрикованих елемената и набавку опреме за
финалну прераду пољопривредних производа (само за сложене задруге).
Услови за учешће задруга на Конкурсу:
Да је задруга регистрована у Агенцији за привредне регистре;
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Да задруга има отворен текући рачун преко којег обавља своје пословање код пословне
банке, у моменту подношења пријаве на Конкурс;
Да је задруга ускладила своје акте, органе и пословање са Законом о задругама (Службени
гласник, бр. 112/2015);
Да је задруга извршила редовну задружну ревизију у року прописаним Законом о задругама
(Службени гласник, бр. 112/2015);
Да је задруга измирила обавезе по основу пореза и доприноса, као и друге обавезе из јавних
прихода;
Да над задругом није покренут стечајни поступак, поступак принудне ликвидације или
ликвидације;
Да задрузи није изречена привремена или правоснажна мера забране обављања делатности.
Да задрузи није изречена мера привременог ограничења права у моменту подношења
пријаве на Конкурс;
Да рачун задруге није био у блокади од 01.01.2019. године, до момента потписивања
уговора;
Да директор задруге није кривично осуђиван, као и да се против њега не води истражни и
кривични поступак за кривична дела из области привреде;
Да за исте намене задруга није користила и није у поступку одобравања подстицајних
средстава која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе,
буџета АП Војводине и ИПАРД-а;
Задруге које су добиле бесповратна средства на Конкурсу у 2017. и 2018. години, не
могу конкурисати за добијање бесповратних средстава као новоформиране или старе
задруге, осим у случају да су једна од чланица сложене задруге, као подносиоца пријаве
на Конкурс;
Чланице сложене задруге које су добиле бесповратна средства на Јавном конкурсу у 2018.
године не могу конкурисати за добијање бесповратних средстава као новоформиране или
старе задруге;
Задруге које конкуришу за добијање бесповратних средстава за новоформиране или старе
задруге, не могу истовремено бити чланице сложене задруге, која конкурише за добијање
бесповратних средстава;
Сложена задруга је у обавези да обезбеди обртна средства у новчаном облику у висини од
минимум 20 посто од тражених бесповратних средстава, у периоду од момента достављања
Решења до закључивања уговора. Постојање обртних средстава сложена задруга доказује
изводом са рачуна своје пословне банке, а који је у обавези да достави најкасније до
момента закључења уговора о додели бесповратних средстава.
Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкурса до 15.08.2019. године за
новоформиране и старе задруге, а за сложене задруге рок је до 01.09.2019. године.
Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, шаље се препорученом
поштом на адресу: Влада Републике Србије, Кабинет министра без портфеља задуженог за
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регионални развој и координацију рада јавних предузећа, Булевар Михајла Пупина број 2а,
11070 Нови Београд.
Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на Конкурс –
средства за подстицаје задруга у 2019. години”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на
полеђини коверте.
Извор: http://subvencije.rs/
Пчеларска задруга „Умац“Прокупље
која је прошле године добила средства

Задруга „Frendly Fruits“Глашице,регистрована
прошле године

Воћарско -виноградарска Задруга“ MAXIM,S-COMFORT”Г.Стражава
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ЗАШТИТА БИЉА
СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У СТРНИШТУ – Јовичић Маринко

На парцелама где смо имали стрна жита, након уклањања жетвених остатака, потребно је
приступити сузбијању једногодишњих и вишегодишњих корова на парцелама. На овај
начин ћемо смањити на најмању могућу меру бројност корова у усевима које ћемо сејати
следеће сезоне. Посебно је значајно на овај начин сузбити вишегодишње ризомске корове,
који не могу бити уништени спаљивањем, тањирањем, орањем стрништа и сличним мерама.
За третман стрништа треба применити тотални хербицид ГЛИФОЛ. Доза примене зависи
од доминантог корова који сузбијамо на парцели. Уколико је доминантан сирак, сузбијање
је потребно обавити хербицом ГЛИФОЛ у дози од 3-5 л/ха, када је сирак у фази метличења,
40-50 цм висине (довољна доза за сузбијање ширег спектра широколисних и усколисних
семенских корова и паламиде). За сузбијање купине, зубаче, попонца и пиревине хербицид
ГЛИФОЛ се примењује у дози од 6-8 л/ха. Попонац се најбоље сузбија у фази цветања,
зубача у фази класања, купина у фази недозрелих плодова, а пиревина пред и током
цветања.
Када временски услови дозволе, потребно је обићи парцеле, одредити доминантне корове,
њихов пораст и приступити прскању стрништа. Због високих температура прскање
хербицидом ГЛИФОЛ је најбоље обавити у јутарњим и вечерњим часовима.
Пре употребе препарата обавезно је прочитати упутство и понашати се у складу са
препорукама!
Извор google
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КОРАЦИ ДО СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПО
GLOBALGАP СТАНДАРДУ – Јовић Снежана

GlobalG.A.P. прописује услове производње, механизме инспекције и сертификацију
производа и постао је глобалан захтев у скоро свим трговиниским ланцима у којима се
продају пољопривредни производи.
GlobalG.A.P. је стандард који је првенствено креиран да увери потрошача да храна која је
произведена на фарми, има минималан утицајем на животну средину, смањену употребу
хемијских инпута и да обезбеђује одговоран приступ за добробит и сигурност радника као
и добробит животиња.
Од 1997 године био је поyнат стандард под именом EUREPG.A.P,а обзиром да се прширује
у обиму И постаје међународно признат од стране трговаца име се мења од 2007.године у
GlobalG.A.P.
Кораци ка добијању сертификата
Корак 1 Припрема
Након одлуке о имплементацији и сертификацији GlobalG.A.P. стандарда, потребно је
набавити захтеве стандарда и протоколе, како би се оценио постојећи систем у односу на
захтеве стандарда.
Корак 2 Избор сертификационе куће
Након избора сертификационе куће, попуњава се и шаље формулар за регистрацију.
Сертификациона кућа на основу карактеристика производње, које се налазе у формулару
дефинише обим сертификације.
Корак 3 Имплементација стандарда
Пољопривредник / група пољопривредника уводе све потребне захтеве стандарда. Сходно
нивоу информисаности и знања, увођење се може спровести самостално или уз помоћ
консултаната.
Корак 4 Пред оцењивања (опционо)
Ова фаза је опциона, али се често користи како би се идентификовале и отклониле све
постојеће неусаглашености, пре формалног оцењивања.
Корак 5 Оцењивање (Аудит) фаза I
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Подразумева преглед документације. Ова фаза омогућава процену усклађености
документованих система са захтевима стандарда, како би се боље разумела природа
организације, како би се планирало даље оцењивање и како би се испитали кључни
елементи система. Након ове фазе пољопривредник добија извештај са свим запажањима,
неусаглашеностима, како би се предузеле све корективне мере уколико је то потребно.
Корак 6 Оцењивање фаза II
Сртификационионо оцењивање, ова фаза укључује интервјуе и обилазак производње.
Након посматрања доноси се закључак да ли су сви процеси у складу са стандардом и са
постојећом документацијом. Након ове фазе пољопривредник ће добити комплетан
извештај са оцењивања заједно са осталим запажањима и могућностима за побољшање.
Корак 7 Корективне мере
На крају оцењивања сертификационо тело треба да обезбеди писмени извештај свих
области које треба побољшати у циљу добијања сертификата. Ако су идентификоване
неусаглашености, оне се морају отклонити и евидентирати.
Корак 8 Одлука о сертификацији
Сертификационо тело разматра извештаје са оцењивања, као и извештаје о предузетим
корективним мерама и доноси одлуку о додели сертификата уколико су све
неусаглашености уклоњене и систем функционише према захтевима стандарда.
Корак 9 Ресертификација
Ресертификација се ради сваке године, након 12 месеци.
Извор https:www.agrarije.com
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА – Ивана Обрадовић

Право на подстицаје за подизње вишегодишњих засада има физичко лице односно носилац
регистравоног пољопривредног газдинства.
Право на подстицаје остварује се за 1 или више подигнутих засада. Најмања површина сваког засада
је од 10 а за јагоду или 5 а за шумску јагоду, 30 а за јабучасто, коштичаво и језграсто воће.
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Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела али парцеле морају
да се налазе једне поред друге.
Подстицаји се односе на:
-

Набавку садница воћа
Припрему земљишта,
За агрохемиску анализу земљишта.

Уколико се подстицаји односе на засад са домаћим и одомаћеним сортама воћака подстицаји се
увећавају за 100.000 динара по хектару.као и ако се засади подижу на книп садницама
подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару.
Уз захтев се прилаже:
-рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину садница.
- рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за анализу земљишта
- рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за набавку наслона, односно коља,
односно предрачун за планирану набавку наслона,
- копија плана у размери 1:1000 и извод из катастра са подацима о власништву,
- оверена изјава подносиоца захтева да по истом основу не користи подстицаје за подизање
истих засада …
Захтев се подноси од 1.05. – 31.08., за засаде јагоде подигнуте у трећем кварталу текуће године
до 30 септембра текуће календарске године.
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Уколикожелите да купите одређенепољопривредне производе (воће, поврће,
житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите ако
желитенешто даогласитедапродајете 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.

13

14

Изгледи времена за Ниш и ширу околину за период: 16.07.2019.- 15.08.2019.

Прогнозирана количина падавина: 37 mm
Развој времена биће сличан периоду: 07.07.1995. - 06.08.1995.
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ПЧЕЛА (APIS MELLIFERA)
Je Божји дар који човек користи за своје птребе.
ПЧЕЛА-ВЕЛИЧАНСТВО
Зуји, роји, ничег се не боји,
Сише биље , нектаром се гоји,
У кошницу све доноси
и по сунцу и по роси.
Неимар је пчела прави,
од нектара мед направи,
мед за старе, мед за младе,
дању, ноћу, пчеле раде.
Храбра, вредна и пркоси,
два пут већи терет носи,
посећује сваки цвет,
обилази цео свет.

ЉУБИСАВ АРАНЂЕЛОВИЋ
(сва права задржана)

04.02.1999године.
Дреновац
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