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АПРИЛ 2017: Мало топлији и просечно
влажан април. (Подаци РХМЗ)

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће
вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће
њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у
односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј
околини предвиђа се вредност априлске средње
минималне температуре ваздуха од 9.2ºС. Средња
максимална температура ваздуха у априлу биће у
границама вишегодишњег просека, са вредностима у
просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална
температура ваздуха током априла биће око 18.7ºС.
Месечна сума падавина током априла биће у границама
вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим
за око 6 mm у односу на вишегодишњи просек. У
Београду и широј околини априлска сума падавина
износиће око 60 mm.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА 16.04.-15.05.2017. ГОДИНЕ (подаци РХМЗ)

МАЈ 2017: Мало топлији мај са мање падавина. Ипак мајска количина падавина у
границама вишегодишњег просека. Мајске кише. (Подаци РХМЗ)
Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће
њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини
предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.4ºС. Средња максимална температура
ваздуха у мају биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на
вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око
24.6ºС. Месечна сума падавина током маја биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку
нижим за око 7 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће
око 43 mm.

РАТАРСТВО

род. Такође, треба да у производњу
опрезно уводе нове,непознате хибриде
,односно да их за почетак сеју на мањим
површинама. Према томе, избор хибрида
не
би
требало
да
представља
ограничавајући фактор за постизање
високих и стабилних приноса кукуруза.
Други важан чинилац у сетви
кукуруза јесте број биљака по јединици
површине или густина склопа. Густина
усева зависи од хибрида,плодности
земљишта, а највише од количине и
распореда падавина током вегетације
кукуруза. На плоднијим земљиштима
бољег капацитета за воду као и у оним
подручјима где има више падавина у току
вегетације
може се сејати гушће и
обрнуто у сушнијим рејонима као и на
мање плодним земљиштима сетву треба
обавити ређе. У условима наводњавања
сетва се такође обавља гушће. Код
средње раних и средње касних хибрида
распон густине треба да се креће од
45.000-65.000 биљака по хектару а код
раних хибрида од 60.000-70.000 и више
биљака по хектару. Најбоље је приликом
сетве испоштовати препоручену густину
склопа селекцијске куће ,односно
придржавати
се
препоручених
међуредних растојања за сваки хибрид.

ИЗБОР ХИБРИДА
КУКУРУЗА И
ГУСТИНА СКЛОПА

Селекција кукуруза у нашој земљи
је врло интензивна о чему говори број
признатих хибрида. Последњих година на
нашем тржишту појавиле су се и бројне
стране компаније са доста родних
хибрида .Од тако великог броја хибрида
различите дужине вегетације и различите
намене, могуће је сигурно изабрати
најбоље за свако еколошко подручје.
Произвођачима се саветује да за
своје парцеле бирају хибриде краћих
вегетација из групе средње раних до
средње касних ,односно групе зрења 400500 које ће обезбедити висок принос по
јединици површине, а пре свега сигуран

дипл. инг. Снежана Стојковић-Јевтић

Подлога треба да је непропусна за
воду. Уколико постоје могућности од
дрвених летвица различитих димензија
може се направити компостер.

СПРАВЉАЊЕ
КОМПОСТА
НАГАЗДИНСТВУ

Материјале
за
компостирање
делимо на зелене и браон. Браон
материјали су богатији угљеником, а
зелени азотом. Да би се направи компост
доброг квалитета потребно је направити
подједнаку мешавину зеленог и браон
материјала, тако да приликом справљања

КОМПОСТ је органско ђубриво
добијено ферментацијом различитих
отпадака из биљне производње, из
домаћинства и неупотребљених материја
на газдинству. Место за компостирање
треба да је заклоњено од сунца и ветра.
1

РАТАРСТВО

компоста потребно је наизменично
ређати зелени и браон материјал. У
зелене материјале спадају зелено лишће,
свежа трава, остаци биљака из баште,
кесице чаја, остаци хране, воћа и поврћа
из кухиње, зелене гране, перје и др., а у
браон суво лишће, суве гране, сено,
слама, иглице четинара, пиљевина,
осушене биљке, папир и картон без
штампе и др.

Компост је универзално ђубриво.
Обзиром
на
начин
добијања
и
производње не тако велике количине
највише се користи у баштама, вртовима,
а посебно у хортикултури.
Приликом примене меша се са
земљом у односу 1:4. Дејство му је брзо и
траје једну годину.
дипл. инг. Светлана Јеринић

Поступак припреме компоста
састоји се у следећем: наизменично се
мешају браон и зелени материјал у слоју
20 до 30 cm, затим тањих слојева (2 до 5
cm) земље са додатком минералних
ђубрива или стајњака. Компостна гомила
се формира до висине 1 до 1,5 м, добро
навлажи водом, прекрије танким слојем
земље и остави да се у одређеном
времену изврше неопходне промене,
односно згоревање. Ради аерације и
хомогенизације материјала компостну
гомилу је потребно на сваких 1,5 до 2
месеца промешати, како би се за 4 до 6
месеци добио згорели компост. Узима се
да тако припремљен добро згорели
компост има следећи састав: 75 % воде,
0,2 - 0,5 N, 0,1 - 0,2 % P2O5 и 0,2-0,4 %
K2O и 0,5-3,0 % CaO.
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ЗАШТИТА БИЉА

Хемијске мере – подразумевају
употребу хербицида.
Кукуруз је биљка која најбоље
подноси хербициде.
Корове у кукурузу треба сузбијати:
после сетве а пре ницања и после
ницања усева – корективни третмани.
После сетве а пре ницања
примењују се : (a.m. s- metalohlor 1,5 l/ha
уз додатак препарата на бази а.м.
Terbutilazina 2 l/ha).
После ницања усева
Сузбијање широколисних корова:
Једногодишњи
и
вишегодишњи
широколисни ( хербицидима на бази а.м.
2,4 D или dikambe или a.m.bentazon)кукуруз 2-5 листа
Једногодишњи и вишегодишњи
усколисни
и
широклоисни
корови
(а.м.nikosulforona + а.м. bentazon или
a.m.dikambe) – када је кукуруз 2-5 листа
После ницања до фазе 6 листа
кукуруза : примена; а.м-nikosulforona или
а.м.nikosulforona +a.m.mezotrion.
Кукуруз до 8 листа (широколисни
и неки усколисни корови) - а.м.mezotrion.

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У
УСЕВУ КУКУРУЗА
Корови су значајни штетни
организми у усеву кукуруза. На подручју
Колубарског округа се сеје на површини
од око 40 000 ха јер
су повољни
климатски и земљишни услови за гајење.
Постоји навика у технологији гајења и
коришћења ове значајне ратарске
културе.
Значајна мера у технологији
гајења је и заштита кукуруза од корова.
У усеву кукуруза заступљено је
око 150 коровских врста; међутим немају
све једнаку заступљеност и значај.
Највећу заступљеност у усеву
кукуруза имају неке од следећих
коровских врста као што су: обичан штир
(Amarantus
retrofexus),
пепељуга
(Chenopodium album), паламида (Cirsium
arvense), попонац (Convolvulus arvensis),
зубача (Cynodon dactilon), мухари
(Panicum crus- galli) ,Setaria spp. ,дивљи
сирак (Sorghum halpense)....
Борба против корова је сложена;
подразумева превентивне и директне
мере.
Превентивне мере су : сетва
чистог семена, исправан поступак са
биљним отпацима, спречавање ширења
коровских врста ђубрењем и компостом,
одржавање чистоће непољопривредних
површина ,уништавање коровских врста
на непроизводним површинама...
Значајне су и агротехничке мере
које утичу на редукацију вегетативних
органа корова у земљишту и резереве
семена. Ове мере обухватају основну и
допунску обраду земљишта, заоравање
стрништа,
међуредну
култувацију
,плодоред.

дипл.инг. Весна Јанковић
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У засадима ремотантних сорти
малине (Полка, Полана, Херитиџ, Химбо
Топ и друге)
нови изданци се не
уклањају већ се ради ручно проређивање
на местима где је густ склоп. Изданке
проредити када порасту 20 до 30
центиметара
. Број изданака које
остављамо
по
квадратном
метру
пантљике је 10 до 12 .

АКТУЕЛНИ РАДОВИ У
ЗАСАДУ МАЛИНЕ –
УКЛАЊАЊЕ ПРВЕ
СЕРИЈЕ ИЗДАНАКА
МАЛИНЕ
Уклањање нових изданака у
родним засадима малине је редовна мера
која се изводи од почетка вегетације до
почетка маја месеца а у малињацима који
имају системе за наводњавање уклањање
изданака може се обављати до краја маја
месеца. Уклањање изданака се може
обавити на два начина: окопавањем
малињака и хемијским путем. Окопавање
и одсецање изданака до земље је најбољи
начин јер се осим уклањања прве серије
изданака и сузбијања корова ,окопавањем
разбија покорица у малињаку. Окопавање
треба обављати пажљиво да се не оштете
родни изданци а младе изданке који
избијају у близини родних треба
закинути руком. За ову меру је потребно
доста радне снаге а обезбеђивање
потребне радне снаге у многим
малинарским рејонима
у наредном
периоду представљаће проблем обзиром
на велико интересовање за садњу малине
и површине под новим малињацима.
Уклањање
нових
изданака
применом хемијских препарата се
комбинује са сузбијањем коровских
биљака. За ову сврху се користе
контактни неселективни хербициди који
осим корова уништавају и младе изданке
малине. Са хербицидима треба пажљиво
поступати да се не оштете родне
гранчице. У засадима малине који су
посађени ове године нови изданци се не
уклањају. Када почну да избијају на
површину уклањамо до земље остатак
посађеног изданка а коровске биљке око
младих изданака оплевити и пажљиво
окопати са страна.

Дипл.инг. Ђорђе Совиљ

МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА
ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА
ЛЕСКЕ
Занимљива воћна врста, врло
популарна у последње време, обзиром да
влада уврежено мишљење да ту нема
много рада, тј, само посадите лешник и
чекате род који је врло добро плаћен а
ако још посадите леску са мицелијим
тартуфа ето и великог богаства. Наравно,
то није тачно, јер је гајење леске један
озбиљан и захтеван посао коме се мора
прићи максимално озбиљно а тартуфе
ипак заборавите, јер Ви гајите леску и
берете њен плод ЛЕШНИК.
ИСТАРСКИ ДУГИ
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У нашем крају су повећане
површине под леском за 100 %, па чак и
више, како због обезбеђеног пласмана
преко озбиљних светских компанија тако
и
због
подршке
Министарства
пољопривреде и животне средине за
набавку регресираног садног материјала.
У свакој воћарској производњи се
може лепо зарадити па и у лешникарству
али... мора се водити рачуна о добром
избору парцеле, климатским условима,
припреми земљишта, ђубрењу, избору
садног материјала и сорти леске,
обавезном наводњавању и многим
другим операцијама.

јужне експозиције. Најбољи терени за
гајење леске су изнад 300 метара
надморске висине и треба избегавати
терене са надморском висином испод 100
метара, поготову у неким котлинама јер
је ту измрзавање леске сигирно.
Т. ЂИФОНИ

ТОНДА РОМАНА

Производња лешника без воде
комерцијално није значајна. Покушавано
је гајење лешника у сувом воћарењу али
су то саднице закржљале са минималним
приносом и прва озбиљна суша ће
довести до масовног сушења Вашег
засада. У задње време се код нас не
подижу засади без постављања система
за наводњавање, најчешће КАП ПО КАП.
(постављање система без бушења бунара
и копања и прављења водозахвата кошта
око 2000 е. са цревима и капаљкама по
хектару, с тим што се може остварити
подстицај за систем од државе у износу
од 40% од цене коштања без ПДВ а ако
се буше бунари или артерске бушотине
оне коштају око 50 – 60 е/метру). Поред
избора парцеле, обезбеђивање воде за
наводњавање веома је важно да се засад
подигне са здравим и сортно чистим
садницама.
За подизање засада леске могу се
користити саднице које су калемљене на
Медвеђу леску које расту као дрво или
саднице жбунасте форме. Свака опција

Подизање једног хекатра леске је
позамашна инвестиција и креће се и до
10.000 е/ха па чак и више, тако да се
грешке у избору парцеле за лешник и
грешке у самом подизању засада касније
тешко могу исправити.
Лески као и већини воћних врста
највише
одговарају
северне,
северозападне
и
североисточне
експозиције. Такви положаји су хладнији
и влажнији и више погодују лешнику
него јужне експозиције нарочито на
нижим висинама. Јужне и западне
експозиције су доста топлије и сувље па
их треба избегавати али обзиром на
обавезно
наводњавање
могу
се
употребити и такви терени. На већим
надморским висинама могу се бирати и
5
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има својих предности и мана а за које
ћете се одлучити зависи пре свега од
Ваше жеље и могућности али саднице
треба свакако набављати из проверених
расадника који су под строгом контролом
надлежних инспекција и Министарства
пољопривреде.
На
жалост
таквих
расадника је мало и не могу да подмире
потребе произвођача. Увек се при избору
садног
материјала
консултујте
са
стручњацима у ПССС – у на Вашем
терену јер Вам они могу пуно помоћи. За
набавку садница по ха треба од 1.200 е.
па и до 4.000 е. у зависности да ли
узимамо саднице калемљене на Медвеђу
леску или жбунасте форме. Када узимате
сертификовани садни материјал из
регистрованог
расадника,
можете
остварити подстицај за саднице од стране
државе за садњу преко 0,5 ха у износу од
40% од цене коштања без ПДВ. Од сорти
код нас се највише гаје Истарски дуги,
Халски џин, Римски лешник, Тонда
романа, Тонда ђентиле, Тонда гифони и
нешто мање Крафорд. Коју сорту ћете
гајити зависи од искустава на Вашем
терену и заинтересованости купца тј.
откупљивача.
Посебну пажњу треба обратити на
предусеве. Сматра се да је јако добро да
се претходне године пре дубоке обраде
изврши третирање земљишта неким
хербицидима да би следеће године по
садњи имали мање проблема са
коровима. Препоручена количина је у
зависности од корова од 4 - 8 л/ха и
најбоље га је употребити по скидању
предкултуре. Добре преткултуре за леску
су оне које се раније скидају да би имали
времена да спремимо земљу за садњу као
што су стрна жита, махунарке и поврће.
На свежим крчевинама не треба садити
леску без одмарања земљишта од 3 – 5
година али се препоручује садња
лешника тамо где постоји опасност од
осипања земљишта услед ерозионих

процеса јер ништа тако добро не веже
земљу као корен лешника.
Леска је воћна култура која није
велики пробирач према земљишту.
Погодују му дубока, плодна, растресита,
пропустљива, слабо кисела земљишта (
pH 5,5 – 6,5 ), која садрже 0,20 % N, 8 –
10 mgP205 и 18 – 20 mgK20 на 100 грама
ваздушно суве земље. Може се, ако мора,
гајити и на плитким, сувим, слабо
плодним земљиштима али се она морају
добро припремити за садњу и обавезно
наводњавати. Посебно је важно да се
избегне гајење леске на земљишту где се
задржава вода због њене велике
осетљивости на сувишак воде у
земљишту и препоручује се на нижим
теренима да се обавезно уради дренажа
терена пре садње лешника. Уколико се о
томе не води рачуна може доћи до
сушења услед недостатка кисеоника у
земљишту а и повећана је опасност од
напада пламењаче корена и разних
трулежница. Најбоља су земљишта типа
гајњача и алувијума. Пре подизања засада
обавезно је урадити хемијску анализу
земљишта у овлашћеној институцији (
ПССС – у, ПФ Београд, ПФ Нови Сад,
Институту за земљиште итд.) и на основу
препоруке
за
ђубрење
земљишта
приступити поправци особина и то
додати део ђубрива пре дубоке обраде а
део пре допунске обраде земљишта. Овај
део
у
зависности
од
квалитета
земљишта и могућности коришћења
сопствене механизације може коштати
од 700 до 2.500 е. Код лешника се свакако
препоручује
подривање
земљишта
подривачима или риперима пре основне
обраде јер тако припремљено земљиште
има много бољи ваздушно – водни –
топлотни режим.
По завршетку обраде и ђубрења
приступа се садњи. Садња се састоји од
размеравања земљишта за садњу,
обележавања садних места, копања
6
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јамића и саме садње. Размеравање и
обележавање садних места до пар хектара
може урадити и стручњак - воћар на
терену али за озбиљне површине је боље
ангажовати геометра. Копање јамића за
садњу се може обавити машински или
ручно с тим што се за машинско копање
земљиште мора одлично спремити да не
би дошло до ефекта „чаше“ тј. да се јамић
при првом пљуску не би напунио водом.
После садње је обавезна мера заливање
леске, поготову ако је пролећна садња у
питању. Ове операције коштају у
зависности од сопствене радне снаге од
300 па до 700 е/ха.
Засена за леску није потребна јер
је то култура која воли сунце и без њега
нема нормално заметање рода и нормалан
пораст.
Приликом избора парцеле мора се
водити рачуна о близини пута, откупних
места, сушара за сушење плода као и
набавци машина за скупљање и чишћење
плодова. Од ове године
постоји
финасијска
подршка
ресорног
министарства и за набавку опреме за
подизање прерадних капацитета и креће
се до 40 % без ПДВ-а.
дипл. инг. Срђан Станојловић
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ИСХРАНА
ОВАЦА
ЛАКТАЦИЈИ

Употребом ових хранива у већим
количинама, или ако се она користе као
једина хранива за исхрану оваца, постоји
опасност од деминерализације. Зато се ,
обавезно,
као
надохрана
морају
користити минералне смеше, да не би
наступиле непожељне последице.
За овце је дневно потребно између
2,5 до 3,5 кг суве материје хране на 100
кг живе масе, што зависи од расе и нивоа
производње.
Према
томе,
дојаре
конзумирају већу количину кабасте хране
него бремените овце и ако се лети држе
добро на паши, могу да поједу 10-15 кг
зелене масе. Према томе, релативно
конзумирање хране код оваца је нешто
ниже него код крава. Зато, при
састављању оброка за овце дојаре које су
у фази максималне производње млека,
пажњу
треба
обратити
и
на
концентрацију хранљивих материја у
оброку. Ако се овце јагње у току пашне
сезоне, оне ће своје потребе за
хранљивим материјама подмиривати из
паше, ако је има у довољним количинама
и ако је још, уз то, одговарајућег
квалитета. Међутим, ако је пашњак
слабог квалитета и овце пашом не могу
задовољити своје потребе у хранљивим
материјама, онда се мора вршити
прихрањивање. Прихрањивање може
бити у виду додавања сувих кабастих или
свежих сочних хранива. То се најчешће
чини са концентрованим хранивима.
Количина концентрата у почетку
прихрањивања треба да износи око 200 г
дневно по грлу током прве две недеље
након јагњења. Затим се та количина
постепено повећава и након 4 недеље она
износи око 400 грама дневно по грлу.
Уколико овца доји више јагњади, а уз то
живи на лошем пашњаку, онда
концентровани
део
оброка
треба
повећати за најмање још половину од
претходне количине, јер је њена
производња млека скоро удвостручена.

У

Ниво исхране оваца у лактацији
зависи од производње млека. Овца, у
односу на своју телесну масу, даје велику
количину млека. Неке расе оваца, као
нпр. Источно-фризијска, у релативним
размерама имају знатно већу производњу
млека од холштајнских крава.
Ако се овце у току лактације хране
дефицитарним оброцима, онда су оне
принуђене да за производњу млека
користе своје телесне резерве, што је
штетно и непожељно, јер су последице
тога велике, а манифестују се у виду
смањеног лучења млека, слабљења
организма и слабијег прираста вуне.
Смањена производња млека негативно се
одражава на раст и развитак јагњади, а
посебан проблем је онда када мајка храни
двојке или евентуално тројке. Овце које
доје јагњад за њихов успешан одгој
захтевају посебан режим исхране и то
зависно од броја јагњади које хране. Ти
оброци треба да задовоље све њихове
потребе
у
енергији,
протеинима,
витаминима и минералним материјама.
При састављању оваквих оброка треба
имати на уму да је у периоду лактације,
промет материја у оваца, интензивнији за
25 – 40 % у односу на засушене овце.
Зелена хранива, силажа и друга
сочна хранива повољно утичу на
производњу млека оваца, али у извесној
мери
смањују садржај
масти
и
беланчевина у њему. Међутим, то
смањење је мање од повећања количине
млека,па је укупна произведена количина
масти, беланчевина и суве материје већа.
Ова хранива треба обилато користити у
исхрани оваца у периоду лактације у због
економског ефекта.

8
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Уколико се овце јагње у току зиме
у овчарницима, треба им обезбедити
довољно квалитетне кабасте хране.
Основу оброка треба да чини сено
и силажа доброг квалитета, уз редован
додатак концентрованих смеша до
потреба предвиђених нормативима за
исхрану ове категорије оваца.
У брдско-планинским регионима,
са
екстензивнијом
пољопривредном
производњом, основ зимске исхране
оваца дојара треба да чини ливадско
сено, сенажа, силажа од травнодетелинских смеша, а као надохрана
концентрат и то у количинама која ће
допуњавати потребе оваца у периоду
лактације. Разне врсте сламе се могу
користити у исхрани оваца дојара, али
њихова хранљива вредност не сме бити
укључена код израчунавања укупне
продукционе вредности и на њима не сме
никако базирати концепт исхране оваца
дојара, зато што је њихова хранљива
вредност доста ниска. Ова хранива треба
користити као простирку, један део те
простирке овце ће конзумирати у потрази
за целулозом или сувом материјом, ако се
овце хране већом количином сочних
хранива.
Сочна хранива пожељно је да уђу
у састав дневног оброка оваца дојара због
њиховог утицаја на повећану продукцију
млека оваца, и то 1-2 кг дневно по грлу.
Прва два до три дана након
јагњења, овцама треба давати само сено,
и то луцеркино или квалитетно ливадско,
а затим постепено прелазити на нормалан
обро, укључујући и концетровасни део
оброка. После 3 недеље, у оброк оваца
дојара треба укључити силажу или, ако
нема силаже, нека сочна хранива.
др Радосав Вујић
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА МАРТ 2017.
ГОДИНЕ

HF
све расе
све расе
све расе
све расе
све расе
све расе

све тежине

HF

све тежине

SM

>130 kg
све тежине
16-25kg
<=15kg
80-160kg
80-160kg
80-120kg
>120 kg
све тежине

све расе
све расе
све расе
све расе
HF
SM
све расе
све расе
све расе

240
300

200
300
170

150

130

120

160
250
270
330
430
150
150
240

130
240
250

150
230
250

160
150

160

Броколи (Broccoli)
Карфиол
(Cauliflower)
Краставац салатар
(Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)

300
200

300
300

250
250

300

250

250

80
60
700

40
30
400

Лук црни (Onion)
Паприка бабура
(Pepper Babura)
Паприка -остала
(Pepper other)
Парадајз (Tomato)
Пасуљ бели(Beans
white)
Празилук (Leek)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице(Zucchini)
Зелена салата –
комад (Lettuce –
piece)
Шаргарепа (Carrot)

80
400

60

40
50
8/0
0
40
350

400

300

200
400

180
200

200
250

10
100
200
50

100
100
300
40

150
100
200
30

80

50

50

Производ

250
230

130

Лозница

>500kg
све тежине
све тежине
све тежине
350-480kg
>480kg
све тежине

Чачак

Бикови
Двиске
Јагњад
Јарад
Јунад
Јунад
Козе
Краве за
клање
Краве за
клање
Крмаче за
клање
Овца
Прасад
Прасад
Телад
Телад
Товљеници
Товљеници
Шиљежад

Београд

Раса

Доминантне цене поврћа – зелене пијаце у
Србији за март 2017. године

Лозница

Тежина/
узраст

Чачак

Јединица
мере
(дин/кг)

Београд

Доминантне цене живе стоке на пијацама у
Србији за март 2017. године
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ГОДИНЕ

Пијаца

џак 50 kg

Пијаца

бала 12-25kg

Пијаца

Пшеница

џак 50 kg

Пијаца

Сојино зрно

џак 50kg

Пијаца

Сточни јечам
Сточно брашно
Сунцокрет (зрно)
Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки
сушен)
Кукуруз (у клипу)
Пшеница (нови род)

џак 50kg
џак 33kg
ринфуз
ринфуз

Пијаца
Пијаца
Силос
Силос

ринфуз

Силос

ринфуз
ринфуз

Силос
Силос

Пшеница

ринфуз

Силос

Сточни јечам

ринфуз

Силос

Сточно брашно

џак 33kg

Силос

Сунцокрет (зрно)

ринфуз

Силос

Луцеркино брашно (мин 15%
протеина)
Сојина сачма (44%
протеина)
Сточно брашно

џак 25kg

Сунцокретова сачма (33%
протеина)
Луцерка (сено у балама)

џак 33kg

Малопр
одаја
Малопр
одаја
Малопр
одаја
Малопр
одаја
Газдинс
тво

џак 33kg
џак 33kg

бала 12-25
kg

18

20

16

23
14
20
20
16

25
27

18
20
50
22
16

20,4
15
50
66

78

70
17

34

45

35

18

18

11

150
140
60

Лозница

џак 50 kg

Банана (Banana)
Грејпфрут (Grapefruit)
Јабука ајдаред (Apples
idared)
Јабука Ц. делишес ( Aplles
Delishes Р.)
Јабука З. Делишес (Aplles
Delishes G.)
Јабука Г. Смит (Aplles G.
Smith)
Јабука Јонаголд (Aplles
Jonagold)
Јабука – остала (Apple –
other)
Киви (Kiwi)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина (Tangerine)
Нар (Pomergate)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)

Чачак

Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки
сушен)
Луцерка (сено у балама)

Производ

Београд

Мест
о
прода
је

Доминантне цене воћа – зелене пијаце у
Србији за март 2017. године

Лозница

Јединиц
а мере

Чачак

Производ

Београд

Доминантне цене житарица и сточне хране у
Србији за март 2017. године

120
200
40

150
130
50

80
80

50
40

70

50
60

70

50

50

890

30

50

250
170
200
200
250

120
180
180

900

1500

800

150

80

120

150
150
150

200

Поштовани пољопривредни произвођачи,
Уколико желите да купите одређене пољопривредне производе (воће, поврће,
житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите ако
желитенешто да огласите да продајете или купујете.http://www.agroponuda.com/
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