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Гордана Вујаклија, дипл. инж. сточарства

Понашање свиња
Свиње су најинтелигентније од свих фармских животиња, друштвене су и
веома радознале. У много чему се још увек понашају као и њихови дивљи преци. Воле да
живе у малим групама, да истражују околину и да траже храну ријући по тлу њушком.
Крмача се пре прашења осамљује и прави гнездо. Веома је посвећена младунцима. У
природном окружењу животни век свиња је 10-15 година.
Наука која се бави проучавањем понашања животиња назива се ЕТОЛОГИЈА.
Свиње се прилагођавају простору и условима у којима живе, навикавају се и развијају
емоционалну повезаност. Животиње се прилагођавају и емоционално вежу унутар групе, што
значи да су свиње животиње „телесног додира“ које развијају међусобну комуникацију и
социјалну хијерархију, али и однос према човеку.
Постоји читав низ различитих облика терморегулацијског понашања свиња које
је заправо прилагођавање на услове средине. Воле лежати у положају погодном за спавање и
излагати њушку деловању хладнијег ваздуха. Новорођени прашчићи су најбољи пример
зависности о мајци или неком другом извору топлине. Код новорођених прашчића
температура тела након рођења падне за 1,50 Ц до 20 Ц али се у нормалу врати за 24х ако су
топлотни услови у прасилишту повољни. Зато је битно спречити посебно у првим сатима
живота појаву хипогликемије, авиталних прашчића, пролива, обезбеђењем довољне топлине
у објекту. Познато је да топлину чувају прашчићи груписањем у скупове. Склоност
груписању свиња примећена је и код старијих свиња у хладној средини. При високим
температурама свиња не мења начин дисања од брзог и плитког до спорог и дубоког, као што
то чине друге животиње. Зато су свиње при високим температурама изложене стресу који се
одражава на апетит (смањен), погоршану конверзију хране и смањење прираста.
Свиња је позната као изразито социјална, односно друштвена животиња. У
интензивном одгајивању веома је важно познавати друштвено, односно социјално понашање
свиња. Развој социлалне доминације код свиња почиње врло рано. Тако се прашчићи већ
после рођења боре за сисе. При великој бројности нарочито је изражена социјална
доминација. Максимална величина групе у којој постоји могућност појединачног
распознавања код свиња је 20-30 јединки. Мужјаци обично доминирају над женкама, а
одрасле јединке доминирају над младима. Свиње су борбене и у борби се гризу и показују
агресивност. Мајке у дојном периоду показују агресивност штитећи легло. Међусобно
комуницирају и преносе свој социјални статус, координацију појединих активности (почетак
сисања прашчића), упозоравају на појаву опасности, на правилну орјентацију, на почетак
полне активности и сл. Добар или лош поступак човека са свињама директно утиче на крајњи
резултат производње. Сви поремећаји у животу свиње негативно се одражавају на њен
напредак. Различити чиниоци могу проузроковати промене у понашању свиња. Најважнији
су: превелика бука, величина животног простора, недостатак хране и воде, промена
микроклиме (температура, ралативна влажност и брзина струјања ваздуха, количина свежег
ваздуха, осветљење). потребно је уједначити све услове средине у којима свиње живе и
максимално онемогућити утицај фактора који ремете њихову удобност и потребе. Труд, рад
и пажња доброг одгајивача према животињама испуни ће благостањем и срећом његово
газдинство.
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Милица Попадић, дипл. инж. ратарства и повртарства

Агроеколошки услови Србије и борба против суше
Током последњих 30 година шири регион Југоисточне Европе и наше агроеколошко
подручје, суочава се са штетним утицајима климатских промена, што је уз пораст
температуре, условило и повећање учесталости суше. Ово се уочава по порасту температуре
ваздуха у вегетационом периоду усева пролећне сетве скоро за 2 0C. У току лета релативна
влажност ваздуха има све мање вредности, често је праћена сувим ветровима и температуром
ваздуха изнад 350C. Овакви временски услови у дужем периоду наносе велике штете
ратарским биљкама. Неравномеран распоред падавина са дефицитом и до 300 мм током
летњих месеци значајно утичу на приносе већине ратарских биљака.
Када су у питању основне карактеристике климе Србије треба истаћи да је средња
годишња температура ваздуха је 110C, просечна јануарска -10C, a просечна јулска 230C.
Годишња количина падавина је 600-700 мм. Највише падавина има у јуну, затим у мају и
јулу а најмање у фебруару. Према статистици, и поред овако повољног режима у периоду од
1937-2013.године било је сушних 97 година односно 55%. Према метеоролошким подацима
од 1983. године суше су све чешће јер током лета температуре достижу и до 450C. Негативан
ефекат на усеве се нарочито одражава када су тако високе температуре праћене релативном
влажношћу ваздуха <35 % и врло неповољним распоредом падавина.
Са пољопривредне тачке сушу можемо посматрати као комплексну метеоролошку
појаву која настаје при дужем одсуству падавина и која услед појачаног испаравања
нарушава водни биланс биљака и доводи до дефицита влажности активне ризосфере.
Разликују се метеоролошка, хидролошка и пољопривредна суша. Метеоролошка суша се
јавља када је дуготрајније негативно одступање количине падавина од нормале за одређено
подручје и годишње доба. Хидролошка суша условља значајан пад нивоа воде у рекама,
језерима, воденим акумулацијама и пад нивоа подземних вода а пољопривредна суша је она
која негативно утиче на раст и развој биљака. Овај вид суше може настати иако нема
метеоролошке суше. Постоје и атмосферска и земљишна суша. Атмосферска суша
представља дужи период без кише праћен високим температурама ваздуха изнад 35 0C а
земљишну сушу карактерише мањак воде у земљишту који условљава недостатак воде у
биљкама изазивајући различит ниво оштећења биљних органа. Интензитет суше, према
умањењу приноса ратарских усева, може бити од слабије суше 10-20%, средње 20-30%, јаке
30-40%, врло јаке 40-50% до екстремне суше са умањењем приноса преко 50%.
У борбу против суше треба укључити све расположиве агротехничке мере које имају
превентивни карактер. То су обрада прилагођена чувању воде у земљишту, исхрана биљака,
избор сорти и хибрида, сетва, нега и заштита усева током вегетације. При обради земљишта
треба дати предност конзервацијској и редукованој обради са што мање прохода машинама и
исушивања површинског слоја. Определити се за сортимент краће вегетације. толерантнији
на стрес суше. У подручјима са малим количинама падавина и високим температурама
ваздуха треба гајити озиме усеве или ратарске врсте толерантније на сушу. Ове мере борбе
против суше треба започети што пре у подручјима ограничених могућности наводњавања
усева, посебно ако има у виду да се у наредном периоду очекује даљи пораст температура и
смањење количина падавина током вегетације.
Интензитет неповољног деловања суше на ратарске усеве зависи и од физичких и од
хемијских особина земљишта. Уколико је оно бољих производних особина, ефекат суше
биће мањи и обрнуто. На земљиштима мање подесним за ратарску производњу, сиромашним
у хранивимс и ораганској материји, плитким, са непропусним слојем и тежег механичког
састава, обавезно би требало применити одговарајуће агротехничке мере у циљу поправке
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општег стања земљишта. Најважније мере су правилан избор обраде земљишта, уношење
стајњака или компоста, зеленишно ђубрење, извођење хидро-мелиоративних радова ради
бољег регулисања водно-ваздушног режима а пре свега наводњавање.
Душан Деспотовић, дипл. инж. ратарства и повртарства

Прихрана стрних жита на нови начин
Од озимих стрних жита на нашој територији најзаступљенија је пшеница, затим јечам,
тритикал и на крају овас и раж. Минуле јесени и зиме, под наведеним културама засејано је
близу 5000ха. Сетва је доста каснила, због неповољних услова и лошег стања земљишта које
је узорковано неповољним условима ( дефицит влаге ).
И поред наведених неповољности, стање озимих стрних жита је задовољавајуће. Неку
усеви пшенице имају више бочних грана, а сасвим је очекивано да буде и лошијих. Јечам је
мало жутнуо али ништа страшно. Крај јануара је.
Ближи се оптимално време за прихрану озимих стрних жита. Најбржи, а уједно веома
ефикасан начин на који се одређује поребна количина минералних хранива за завршетак
вегетације стрних жита је оптички уређај Грин сикер. Овај уређај на основу оптичких
очитавања, тј.обојености листа и садржеја хлорофила у листу, може са великом поузданошћу
одредити потребну количину азота за наш усев стрних жита.
Са више појединачних очитавања стања
пшенице (обојеност листа), добија се просечна
вредност садржаја хлорофила. Стављањем
максималне вредности очитања, просечне
вредности и планираног приноса, математичким
начином долазомо до потребних количина
активне материје у кг/јединици површине. У овом
случају кг/ха.
Од хранива која планирамо користити
најчешћи је КАН, ,АН и УРЕЈА. У зависности од
земљишта, његовог стања и температуре, можемо
се одлучити за наведена хранива. Може се одлучити и за мешана хранива али њихова
примена није оправдана ни екомомски ни агрономски.
Оваквим начином, добијамо тачну количину хранива која је потребна нашем усеву да
заврши вегетацију. Код нас је пракса да се сва хранивапотребна за прихрану, а одређена
емпиријски, најчешће аплицирају одједном. Што најчешће није оправдано, а доста касно се
примети грешка.
Да ли ћемо ту количину поделити или одједном аплицирати зависи од нас. Најбоље би
било 2/3 одмах остатак корективно.
Таквим начином апликације ублажавамо негативне ефекте употребе хранива у
производњи.
Миленко Ђурић, дипл инж. ратарства

Типови сушара за сушење ратарских култура
Сушење житарица због сигурности складиштења је све више заступљено на
пољопривредним газдинствима. Док су раније сушаре за житарице и индустријско биље
постојале само на великим системима попут пољопривредних комбината, имања и задруга,
сада се сушаре налазе и на пољопривредним газдинствима. У централној Србији је
карактеристична набавка сушара на газдинствима која обрађују 30 до 50 ха како због својих
5

потреба тако и ради пружања услуга. Субвенције од стране МПШВ Републике Србије за
набавку сушара су такође утицале на њихову све већу заступљеност код пољопривредника.
У Србији су најзаступљенија три типа сушара:
1.Силошаржна сушара се састоји из металне ћелије са поцинкованим перфорираним
плаштом. Пречник ћелије се креће до 3 метра а висина плашта се креће око 6 м. Капацитети
оваквих сушара су од 20 до 30 т зрна. У средини ћелије је постављена метална перфорирана
цев за развођење ваздуха. Пречник централне цеви је од 0,5 до 0,8 м. У средишњу цев се
поставља покретна плоча која спречава топао ваздух да иде изнад слоја зрна и прати ниво
зрна у ћелији. Плоча се подешава за сваку шаржу за сушење преко посебног механизма. Уз
ћелију се поставља комора за сагоревање енергента. Као енергент се користи чврсто гориво,
биомаса, нафта или гас. Топао ваздух се кроз сушару потискује центрифугалним
вентилатором. Пуњење ћелије са зрном се обавља вертикалним пужним транспортером из
пријемног коша. Пражњење ћелије се обавља после завршеног процеса сушења истим
пужним транспортером у транспортно средство, тракторску или камионску приколицу.
Енергетска ефикасност сушаре је до 60%.
2. Вертикално проточна колонска сушара без кровића је израђена од две колоне кроз
које се гравитационо креће зрно. Зидови колона су направљени од плетене поцинковане
жице са квадратним отворима димензија 2 мм. Стуб сушаре је подељен на три зоне од којих
су две горње зоне сушења а доња зона је зона хлађења. Оквирне димензије сушаре су
ширина 2 м, дужина 2 м, а висина 10 м. У сушару стаје 4 т зрна. Висина једне зоне је 2,4 м а
зона за грејање је подељена на три секције а зона за хлађења на две секције. Унутрашњи
размак између колона је 1 м. Између зона се налази тампон зона висине 0,3 м. На врху
сушаре се налази кош за пријем зрна а пражњење се обавља преко левка на дну у који је
уграђен пужни изузимач зрна. Сушара може да ради у континуитету или по шаржама у
зависности од потребе. Поред сушаре је постављен центрифугални вентилатор капацитета до
12.000 м3 на час ваздуха. Испред вентилатора се налази комора за сагоревање најчешће
течног или гасовитог енергента. Систем рада је такав да се центрифугалним вентилатором
усисава ваздух из зоне хлађења, пролази око коморе за сагоревање енергента и убацује у
средишњи део доње зоне сушења. Кроз ваздушне канале постављене са бочне стране сушаре
делимично искоришћени ваздух из доње зоне сушења пење се до горње зоне сушења и
пролази кроз колоне са зрном и улази у средишњи део зоне сушења. Средишњи део горње
зоне сушења је отворен и искоришћени ваздух излази у атмосферу. Поред сушаре
постављена су два кофичаста елеватора, један за пуњење сушаре са зрном, а други за
пражњење сушаре осушеним зрном. Висина елеватора је 12 м. Енергетска ефикасност
сушаре је до 65-70%.
3.Вертикална проточна сушара са кровићима се састоји из две зоне сушења и једне
зоне хлађења. Укупан број секција је 8, а по три су у зонама сушења а две у зони хлађења.
Димензије секције су: ширина 1,25 м, дебљине 1,25 м и висина 1,0 м. Висина тампон зоне је
0,5 м. Укупна висина сушаре је 12 м.У сушару може да стане до 8 т зрна. Поред сушаре
постављен је центрифугални вентилатор. Испред вентилатора налази се комора за
сагоревање течног или гасовитог енергента. Центрифугални вентилатор усисава ваздух, кроз
комору за мешање, из зоне хлађења и коморе за сагоревање горива и убацује га у доњу зону
сушења. Делимично искоришћени ваздух из доње зоне сушења пење се кроз ваздушни канал,
постављен са бочне стране сушаре, до горње зоне сушења и пролази кроз горњу зону и
излази у атмосферу. На излазу из горње зоне сушења постављен је канал-надстрешница за
спречавање закишњавања кровића. Поред сушаре постављена су два кофичаста елеватора,
један за пуњење сушаре влажним зрном, а други за пражњење сушаре осушеним зрном.
Висина једног елеватора је 14 м, а другог 8 м. Енергетска ефикасност сушаре је до 65-70%.
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Радмила Ћалић, дипл. инж.заштите биља

Полегање расада
Полегање расада је најопаснија болест тек пониклих биљака у производњи расада.
Симптоми се испољавају у зони кореновог врата. Полегање расада изазивају паразити који
се налазе у земљишту богатим органском материјом и могу бити у семену и води.
Најосетљивије су младе биљке у фази клијања и ницања, до појаве 2-3 стална листа. Зараза
настаје због повећане темпратуре и влаге у почетку производње расада. Гљивице могу бити
присутне у земљи у којој се производи расад, а може бити заражено семе и садни материјал.
Јављају се на клијанцима и младим биљкама готово свих повртарских и ратарских врста,
цвећу, травама, али и код неких воћних врста. Посебну осетљивост испољавају парадајз,
паприка, краставац, купус, салата, шећерна репа, дуван, грашак, уљана репица, јечам,
детелина,
кукуруз,
кромпир,
тикве,
мрква,
овас
и
многе
друге.
Да бисмо спречили појаву полегања расада потребно је прво онемогућити појаву
гљива проузроковача, затим обезбедити услове за брзо клијање и пораст биљака и треће
обезбедити услове који су неповољни за развој гљива проузроковача полегања расада.
Испољавање симптома зависи од старости заражене биљке. Инфицирано семе не клија,
трули и распада се, али у нашим условима до тога релативно ређе долази.
Почетне заразе су у виду воденастих пега. До инфекције изниклих биљака долази од
корена или стабла испод површине земљишта. Захваћени део стабла је тањи од здравог дела
што доводи до слабљења механичке моћи и биљка убрзо полеже. Из оболелих биљака зараза
се шири на здраве, па за неколико дана може бити захваћен цео расадник или топла леја.
Ткиво клијанаца је нежно и јако осетљиво те се на њему у почетку јављају воденасте пеге,
које се брзо повећавају и биљка пропада. На изниклим биљкама оболева корен испод земље
или стабло у приземном делу, који добијају мрку боју и некротирају. Оболеле биљке полежу
и на њима се јавља беличаста мицелија, која се шири и по површини земљишта у виду
паучинасте мреже. Полегле биљке брзо угињавају, а при већој влажности и топлоти готово
на очиглед се истопе, одакле је и назив болести “топљење расада”. Пропадање расада у
топлим лејама или у усеву се јавља у облику концентричних кругова, позната као “гола” или
“ћелава места”.
Мере борбе: Хигијена производње , сетва дезификованог семена, коришћење
дезинфикованог земљишта у току заснивања призводње. Овом мером штитимо производњу
од штетних организама који се нагомилавају услед вишегодишње производње. Хигијена
током производње треба да буде на високом нивоу: чиста одећа, рукавице , дезинфикован
алат, столови, посуде. Раствори за дезинфекцију: варикина- вода у односу 1:4, 70 % раствор
алкохола у трајању од 10 скунди служи за дезинфекцију ножева, руку, алата, радних
површина, којима се преноси велики број патогена, калијум пермаганат за дезинфекцију
семена 5% раствор, семе се потапа 20 минута (семе паприка, пардајз, цвекла, лук сад и др.),
водена пара , 1% раствор плавог камена и др.
Готови супстрати су фабрички дезинфиковани, док супстрати домаће производње
обавезно се морају дезинфиковати на неки начин. Први начин је поливањем земље са
врелом водом и покривање фолијом или термичком дезинфекцијом се у земљиште
убризгава водена пара уз помоћ уређаја и одржава температура од 70-80 степени целзијуса
сат времена. Или поступак, велика оранија у којој се вода загреје до кључања поклопи се са
лименим поклопцем а одозго по лиму поставља се земља која стоји око 1 сат, а за то време
вода ври. Ако је дебљи слој може се земља повремено измешати и тако део по део колико је
потребно за један расадник.
По заснивању расада редовно конролисати влагу, температуру, осветњеност и
проветравање. Певентивно потребно је заливање са фунгицидима против полегања расада
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док расад не добије два стална листа. Пре употебе фунгицида прочитати упутство за
употребу и по њему поступити. Проплант заливање: 15мл у 10 литара припремљеног
раствора по метру квадратном или Превикур енерџи: 25мл/10 литара воде непосредно после
расађивања.
Златица Крсмановић, дипл. инж. воћарства и виноградарства

Унапређење производње и прераде грожђа
У циљу унапређења виноградарско-винарског сектора и јачања конкурентности
произвођача грожђа и вина МПШВ сваке године спроводи више мера финансијске подршке
у оквиру субвенционисања производње садног материјала, производње грожђа и производње
вина, унапређење производње вина са ознаком географскпог порекла као и производа са
додатом вредности и њихове промоције. Најзначајнији подстицаји су везани за подизање
нових производних засада кроз повраћај средстава за купљене саднице до 2милиона по
кориснику, постављање наслона до 700000, припрему земљишта до 200000, све у висини до
3милиона динара плус додатна средства за засаде подигнуте аутохтоним и домаћим сортама
винове лозе до 100000/ха и за засаде подигнуте на најповољнијим позицијама 100000/ха, за
винограде на н.в. преко 200м 100000/ха за засаде подигнуте на јужним експозицијама и
100000/ха за гајење на терасама или нагибима већим од 10%. Подстицаји за инвестиције за
унапређење биљне производње кроз набавку машина и опреме за виноградарску производњу
могу се остварити у максималном износу од 3милиона динара. Значајна средства се
издвајају за подршку опремању винарија и маркетинг. Подстицајна средсва се могу
искористити за рефундацију трошкова лабораторијских анализа вина, функционисање
удружења и заштиту географског порекла. Акценат је стављен на производњу
висококвалитетних вина са географским пореклом где министарство плаћа све трошкове
контроле вина, лабораторијских анализа, сензорског оцењивања.
Прописи у Србији су углавном усклађени са прописима у ЕУ. Донет је Закон о вину,
успостављен Виноградарски и Винарски регистар, донето више правилника којима се
обезбеђује функционисање овог сектора у складу са прописима ЕУ.
Уз то МПШВ је ове године у оквиру рада Пољопривредних саветодавних стручних служби
Србије предвидело Модул који има за циљ унапређење виноградарског и винарског сектора.
У оквиру модула предвиђен је обилазак пољопривредних газдинстава уписаних у Регистар
пољопривредних газдинстава која се баве производњом грожђа, а која нису уписана у
Виноградарски регистар и давања препорука и помоћи истим да то учине у складу са
важећим прописима, обилазак произвођача вина и давање савета и препорука о декларисању
и упису у виноградарски регистар избор пет тржишно оријентисаних пољопривредних
газдинстава која се баве производњом грожђа њихов обилазак и снимак почетног стања,
избор газдинстава за учешће у саветодавном модулу, обилазак изабраних пољопривредних
газдинстава, која учествују у саветодавном модулу четири пута у току године, контрола
плодности на основу урађених анализа узорака земљишта, имплементација предложених
мера, као и давање савета и препорука о: технологији гајења винове лозе у циљу повећања
приноса и/или побољшања квалитета грожђа; подизању нових засада у циљу достизања
економске исплативости производње; коришћењу подстицајних средстава у складу са
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и приликом
конкурисања за друге изворе финансирања; започињању производње вина; бенефитима које
може остварити удруживањем у смислу PDO/PGI ознака географског порекла, дистрибуција
припремљеног материјала, анализа прикупљених података, израда завршног извештаја,
презентација добијених резултата.
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Живко Стефановић, дипл.инж. за агроекономију

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју у 2020.години
ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
ПО ЗАКОНУ

ИЗНОС
ПОДСТИЦАЈА
2020.г.(Уредба)

7 дин/лит
Do 6.000 дин/ха
Квалитетне припл.млечне
Мин 20.000
краве
дин/грло
Квалитетне припл. товне краве Мин 20.000
дин/грло
Квалитетне припл.крмаче и
Min 4.000
нерастови
дин/грло
Квалитетне припл. овце и козе
Min 4.000
дин/грло
Краве дојиље
Mин 20.000 д/г
Тов јунади
Mин 10.000
(макс. 3 захтева)
дин/грло
Тов јагњади и јаради
Min 1.000
(макс. 3 захтева)
дин/грло

7 дин/лит
5.200 дин/ха
25.000 дин/грло

Тов свиња
(макс. 3 захтева)

1.000 дин/грло

I ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА
Премија за млеко
Подстицаји за биљ. произв.

Кошнице пчела

Краве за узгој телади за тов
Родитељ. кокошке тешког
типа
Родитељ. кокошке лаког
типа
Родитељске ћурке
Квалит. припл. матице риба
шарана
Квалит. припл. матице риба
пастрмке

Производња конзумне рибе
Регрес за трошкове склади.
у јавним складиштима
II Подстицаји мерама
руралног развоја
III Посебни подстицаји
IVКредитна подршка
( 600 милиона динарa)
V IPARD

Min 1.000
дин/грло

40.000 дин/грло

23.497.800.000 дин.
3000/1500 л/квартал
Макс. до 20 ха
Мин 3 грла(2 grla),
макс 300 грла
Mин 3 грла

15.000 дин/грло

Mин 10 грла

7.000 дин/грло

Mин 30/(10) oвацa,
Mин 10 грлa koзa

40.000 дин/грло
15.000 дин/грло
2.000 дин/грло

Мин 500
720
дин/кош
дин/кошници
Mин 5.000
20.000 дин/грло
дин/г
Mин 60
60 дин/грло
дин/грло
Mин 100
100 дин/грло
дин/грло
Mин 300 дин/гр
300 дин/грло
Mин 500
500 дин/грло
дин/грло
Mин 300
300 дин/грло
дин/грло
Mин 7 дин/кг
10 дин/кг
Mин 40% oд
40% oд
трошкова скла. трошкова скла.
Mин 30%,
40% дo100%
100%

НАПОМЕНА
(Износ, услов)

100%
Камата годиш.
3% (1%)
50% - 80%

Власник мин 120
дана, мин 3 грла
Мин 10 грлa/5 нa
захтеву,прос.тежине
мање од 50кг/30 кг
Mин 10 грлa нa
захтеву, просечне
теж. веће од 90 кг
Mин 20 koшницa,
макс 1000 koшницa
мин 2 грла на
захтеву

8.420.000.000 дин.
250.000.000 дин.
Kредит дo 6.000.000
односно 18.000.000
3.934.000.000 дин
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АГРОПОНУДА
БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СРБИЈЕ

Поштовани пољопривредни произвођачи посетите страницу
http://www.agroponuda.com/ или нам се обратите ако желите нешто да огласите да
продајете или купујете.

ПССС - „ПОЉОСАВЕТ” ДОО – ЛОЗНИЦА
015/7883-760 7883- 546 e-mail: zzplo@orion.rs

Пољопривредни саветодавци:
Радмила Ћалић, саветодавац за заштиту биља
Златица Крсмановић, саветодавац за воћарство
Гордана Вујаклија, саветодавац за сточарство
Милица Попадић, саветодавац за ратарство и повртарство
Душан Деспотовић, саветодавац за ратарство и повртарство
Миленко Ђурић, саветодавац за ратарство
Живко Стефановић, саветодавац за агроекономију

тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-546
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