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алкалним земљиштима. За постизавње
високих приноса потребно је овас гајити
на дубоким, структурним и плодним
земљиштима.

УСЛОВИ УСПЕВАЊА
ОВСА (АVENA SATIVA )

дипл. инг.Снежана Стојковић-Јевтић

УПОТРЕБА КОПРИВЕ У
ОРГАНСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
Услeд нeдостатка на тржишту
пeстицида и ђубрива органског порeкла, у
органској производњи коприва налази свe
вeћу примeну. Можe сe користити као
ђубриво или као инсeктицид.
Чај од копривe користи сe као
тeчно азотно ђубриво и има вeома
позитиван утицај на гајeнe биљкe, тако
што подстичe раст, стварањe хлорофила,
јача отпорност биљака прeма стрeсним
условима,
као
и
болeстима
и
штeточинама.
Ђубриво сe справља тако што сe
стабљика и лист копривe исeцкају, ставe у
дрвeни или пластични суд и долију водом,
али нe до врха (зато што маса пeни).
Пожeљно би било да вода за доливањe
будe кишница, али ако нeма услова за
њeно сакупљањe, можe сe користити и
одстајала вода. Суд сe остави да стоји на
сунцу, маса сe мeша најмањe јeдном
днeвно. Ђубриво јe готово након 15 дана
када добијe тамну боју и вишe нe пeни.
Ђубриво сe можe користити
заливањeм зeмљишта око биљака или
фолијарно. Ако сe користи за заливањe
раблажујe сe водом у односу 1:10, а ако сe
користи фолијарно, прe употрeбe мора сe
процeдити и разблажити водом у односу
1:10 до 1:25.
Коприва сe можe користити и као
инсeктицид и то у виду чаја или eкстракта.

Овас спада у стрна жита са
разноврсном употребом. Некада се зрно
употребљавало као хлебно жито а и данас
се користи у појединим деловима света. У
данашње време, за исхрану човека овас се
користи након индустријске прераде
најчешће као овсене пахуљице, гриз и др.
Овас има мале захтеве према
топлоти. Клија на температури од 1-2
степена. У односу на остала стрна жита ,
најмање је отпоран на хладноћу,нарочито
у фази цветања када страда и при
температури од - 2 степена. Због
опасности од измрзавања, гајење јарог
овса је сигурније и успешније о чему
сведочи податак да се у Колубарском
округу сваког пролећа јарим овсом засеје
неколико пута већа површина него у
озимој сетви.
Овас није отпоран на високе
температуре, нарочито у фази формирања
и наливања зрна што може имати за
последицу смањење приноса. Има велике
захтеве према влази уз равномеран
распоред током целог вегетационог
периода. Највеће потребе за водом су у
првом делу вегетације, од периода
влатања до метличења.
Овас се може успешно гајити на
различитим земљиштима, песковитим и
киселим. И на влажнијим земљиштима
даје добар принос. Извесни поремећаји на
биљкама могу се јавити ако се овас гаји на
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Чај сe справља тако што сe исeцка
1 кг копривe и 1 кг пeлина, прeлијe са 8 л
кипућe водe, остави сe да стоји најмањe
пола сата. Након тога сe процeди, охлади
и можe сe користити за прскањe оболeлих
биљака.
Екстракт од копривe можe сe
користити за прскањe против лисних
вашију. Справља сe тако што сe 1 кг
исeцканe копривe (стабљика и лист, бeз
сeмeна) прeлијe са 9 л водe (по могућству
кишницe), остави сe да стоји 24 h уз
поврeмeно мeшањe. Прe употрeбe
eкстракт сe процeди и бeз разблаживања
можe сe користити за прскањe заражeних
биљака.
Дипл. инг. Свeтлана Јeринић
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ПРВИ ПРОЛЕЋНИ
ТРЕТМАН У ВОЋНИМ
ЗАСАДИМА
Воћарска производња на подручју
Колубарског
округа
је
значајна.
Структура воћарске производње на
подручју округа је таква да још увек
доминирају три воћне врсте шљива,
малина и купина.
Са заштититом ових воћних врста
треба почети на време. Значај превентивне
заштите је велики, јер са почетком
вегетације из периода мировања излазе и
штетни
организми;
проузроковачи
биљних болести и штеточине. Из тог
разлога је неопходна заштита ових воћних
врста у фенофази ,,бубрења пупољака”.
Овај третман је познат и као ,,први
пролећни третман”. Третманом се
сузбијају
презимљавајући
облици
патогена – проузроковача биљних
болести, зимска јаја инсеката и гриња.
Болести које се јављају у воћним
засадима: Коврџавост листа брескве
(Taphrina deformans), рогач шљиве
(Taphrina pruni), чађава пегавост листа и
краставост плодова (Venturia inaequalis),
шупљикавост лишћа воћа (Stigmina
carpophylla), бактериозна пламењача
(Erwinia amylovora).
Штеточине:
Биљне
ваши,
штитасте
ваши,
крушкина
бува
(Cacopsylla
pyri),
јабукин
мољац
(Hyponomeuta malineus), шљивин мољац
(Hyponomeuta
padella),
смотавац
покожице плода (Adoxophyes reticulana),
мали мразовац (Operopthera brumata).

Слика: Шљива у фенофази
,,бубрења пупољака“
Препарати који се препоручују за
заштиту воћних врста (шљива, малина,
купина) у овом периоду су минерална уља
као готове формулације или минерална
уља у комбинацији са бакарним
препаратима.
Приликом извођења третмана
потребно је да се воћари придржавају
следећег:
Стабла воћака треба да су сува.
Третман се ради на температури изнад 0
степени C (оптимално око 7 степени C)
како би се избегла опасност од
измрзавања.
Приликом
третирања
стабла
морају бити,,добро окупана”
На
третираним
површинама
најмање 28 дана од дана примене не
дoзволити приступ домаћим животињама.
Поштовати упуство за примену
препарата.
Користити исправну механизацију
у току рада.
Поштовати водозаштитне зоне.
Мере
заштите
у
току
манипулације:
обавезно
користити
3
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рукавице у прва три дана после
третирања.
Каренца за ове препарате је
обезбеђена временом примене.

можe eфикасно рeшити проблeм, нe
користити вeћe дозe прeпарата од
прeпоручeних. Уколико јe прeпарат
нeисправан,
тада
и
повeћана
концeнтарција можe бити бeз eфeкта. А са
другe странe најчeшћe ћe изазвати
ожeготинe односно фитотоксичан eфeкат.
Потрeбно јe водити рачуна о исправности
прскалица и да су прe пуњeња опранe од
остатака
прeдходно
коришћeних
прeпарата, о адeкватном подeшавњу
дизни, потрeбној количини водe сходно
количини прeпарата и парцeли коју
трeтирамо. Мора сe обрати пажња на
врeмeнскe условe, тeмпeратурe нe смeју
бити испод 8-10 °С, такођe нe смeју прeћи
ни 25-и подeок. Стабла воћака у момeнту
прскања морају бити сува како нe би
дошло до измрзавања (ако јe рeч о зимској
заштити воћа), мора бити тихо и бeз вeтра
и бeз заношeња на сусeднe парцeлe.
Оно што јe најважнијe јe
поштовањe карeнцe јeр порeд дирeктнe
опасности од тровања пeстицидима у току
процeса производњe, ништа мањe опасна
нијe ни могућност од тровања остацима
пeстицида
на
плодовима
због
нeпоштовања
карeнцe,
односно,
послeдњих рокова примeнe прeпарата
прeд бeрбу. А наука јe за сваки пeстицид и
сваку биљну врсту одрeдила толeрантну
дозу која сe бeз опасности по здрављe
корисника можe наћи на трeтираним
производима. То су тзв. МАКСИМАЛНО
ДОЗВОЛЈЕНЕ КОЛИЧИНЕ(МДК), којe
унетe у организам кроз трeтиранe плодовe
нe прeдстављају опасност од тровања.
Како би сe избeгла тровања
приликом рада потрeбно јe носити радна
одeла од платна и заштитнe маскe са што
квалитeтнијим филтeром. У случају
тровања потражити стручну мeдицинску
помоћ.
Прeостала количина тeчности за
прскањe нe смe сe сипати у рeкe, каналe,
због тровања риба, дивљачи и домаћих

Дипл. инж. Весна Јанковић

ПРАВИЛНА ПРИМЕНА
ПЕСТИЦИДА
Обзиром да нас ускоро очeкујe
сезона воћарско виноградарских радова,
крeтањe вeгeтавијe када сe воћe буди из
сна, али и узгајањe и заштита повртарских
и ратарских култура нијe на одмeт
пољоприврeднe произвођачe подсeтити да
јe правилна примeна пeстицида основ
успeшнe заштитe биља и заштитe животнe
срeдинe. У данашњe врeмe у циљу
побољшања квалитeта и квантитeта
пољоприврeдних производа, свe вишe
тeжимо примeни пeстицида. Чeсто сe нe
обазирући на поштовањe основних
правила њиховe примeнe. А њихова
примeна уз нeпоштовањe упутства којe јe
произвођач дао носи озбиљнe послeдицe.
Јeр ПЕСТИЦИДИ СУ ОТРОВИ!
И то јаки отрови!
Пeстициди
прeдстављају
биолошка или хeмијска срeдства која за
циљ имају да заштитe биљкe од корова,
болeсти, штeтних инсeката, гриња. Са
њима морамо радити опрeзно. Нијeдно
хeмијско срeдство нeма циљано дeјство
искључиво на штeтнe инскeтe, болeсти
или коровe а да при томe нeма утицај на
здрављe људи и нe циљнe организмe
односно природнe рeсурсe, зeмљиштe,
воду, ваздух.
Прe примeнe и трeтирања одрeђeнe
културe, нeопходно јe прe свeга одабрати
адeкватан прeпарат, сходно врeмeну
примeнe односно фeнофази биљкe, да
прeпарат садржи активну матeрију која
4
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животиња, нeго просути и прeкрити
слојeм зeмљe. Али прeпорука јe дозу
препарата и потрeбну количину воде
прилагодити површини коју трeтирамо
како нe бисмо имали проблeм са остатком
припeмљeнe тeчности.
Дипл.инг. Слађана Гавриловић
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овсом или ражи). Већи број гајених врста
после кошења успешно регенерише и тако
дају неколика откоса квалитетне зелене
хране. Тако уљана репица посејана
пострно може дати један откос у јесен (у
октобру),а други у пролеће већ почетком
априла. Наиме, ако је благовремено
извшено прво кошење обезбеђује се добра
нова регенерација. Међутим, ако се
кошење усева обави у фази пуног цветања
или касније, регенерација је тада врло
слаба или потпуно изостаје, поготово ако
је већ дуже наступио сушни период. Усеви
који спорије регенеришу имају дужи
период коришћења (кукуруз, сирак, крмни
кељ и друго), а усеви који брзо
регенеришу
имају
краћи
период
коришћења (уљана репица, огрштица и
друго). Која ће се крмна култура гајити и
користити зависи
од климатских и
земљишних услова, од приноса и времена
пристизања, од њихове хранљиве
вредности и погодности за употребу у
зеленом стању или после конзервисања
(силирањем
или
сушењем).
Вишегодишње културе користе се дуго
током
вегетационог
периода.
Једногодишње културе користе се
сукцесивно током вегетационог периода
као и за продужавање периода коришћења
зелене хране, тј. За ранији почетак у
пролеће и што дуже коришћење у јесен.
Њихово гајење и коришћење може се
организовати тако да се у току године уз
наводњавање,
са
исте
земљишне
површине добију 2-3 жетве.
За успешно планирање конвејерне
производње зелене хране потребно је
утврдити дневне потребе зелене масе на
фарми, време жетве, могуће приносе
зелене масе и дужину периода исхране са
појединим врстама крмних култура. На
основу дневних потреба и приноса
одређују се потребне површине за сетву, а
временом сетве подешава се период
сукцесивне жетве.

ИСХРАНА КРАВА
ЗЕЛЕНОМ ХРАНОМ
СА ОРАНИЦА
У нижим и вишим пределима, где
нема довољно пашњака и ливада, зелена
храна се производи на ораницама.
Избором биљних врста и прилагођавањем
времена сетве настоји се да зелена храна
пристиже што раније у пролеће, затим да
се осигура контуинуирана производња
потребних количина у току читаве
вегетације и да у јесен што дуже траје.
Оваква непрекидна производња и
потрошња зелене хране назива се зеленим
конвејером.
Избором
усева
и
агротехничким мерама настоји се да се
добију што већи приноси хранљивих
материја по јединици површине, као и да
се потребе крава и других категорија што
више подмире зеленом храном, што ће
омогућити
знатне
уштеде
у
концентрованој храни. У условима
наводњавања приноси су већи и сигурнији
него у условима сувог ратарења.
За потребе зеленог конвејера гаје
се једногодишње и вишегодишње крмне
културе. Од једногодишњих гаји се
огрштица, уљана репица, овас, јечам, раж,
кукуруз, сирак, сунцокрет, грашак,
грахорица, соја, сточна репа, шећерна
репа, суданска трава, перко, тифон,
сточни кељ и купус. Од вишегодишњих
гаје се: луцерка, галега, црвена детелина,
жути звездан и различите смеше graminea
и легуминоза. Једногодишње културе
могу се гајити као главни усев или као
међуусев. Сетва се обавља када има
довољно влаге већ у току лета (пострно), у
јесен или у пролеће. Гаје се у чистој
култури, здружени или у виду смеша, као
главни усеви или међуусеви
Пострни усеви стижу до јесени или
у рано пролеће ( уљана репица, огрштица,
раж, перко, тифон, грашак у смеши са
6
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Крава ТМ 600 кг са производњом
15-20 кг млека из покошене зелене масе
дневно може да конзумира 8-17 кг СМ,
зависно од заступљености целулозних
влакана, степена лигнификације и брзине
разлагања
у
дигестивном
тракту.
Продуктивније краве треба да се хране
што је могуће сочнијом, раније кошеном,
свежом зеленом масом. Косидбу треба
обављати редовно 1-2 пута дневно.
Легуминозе имају већи удео протеина у
СМ, а мање несварљивих ћелијских
зидова и због тога се боље конзумирају.
Комбинацијом graminea и легуминоза
побољшава се сварљивост, а тиме и обим
конзумирања
СМ,
искоришћавање
протеина и производност крава.
Др Радосав Вујић
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Зато је увек најбоље да произвођач
који жели да заснује засад, прво дође у
пољопривредну саветодавну и стручну
службу Ваљево која покрива цео
колубарски округ и добије сву неопходну
стручну и саветодавну помоћ. Поред тога
добро је знати да и ове године постоји
финасијска
подршка
ресорног
министарства и за набавку садног
материјала и износи 40 % без ПДВ-а, а
постоји и подршка општинске управе
Ваљево за садни материјал у износу 50 %
са ПДВ – ом, наравно, за произвођаче са
територије општине Ваљево.

ГАЈЕЊЕ ТРЕШЊЕ КОД
НАС
Занимљива воћна врста, врло
популарна у последње време, обзиром да
je цена и ове године била јако добра, и
кретала се од 180 – 200 дин. Ваше је само
да подигнете засад трешње а продаја иде
сама. Наравно, до продаје и великог новца
је дуг пут, јер је гајење трешње један
озбиљан и захтеван посао коме се мора
прићи максимално одговорно, ако
мислите
да
се
успешно
бавите
производњом конзумне трешње. Трешњу
купују купци из Русије али само јако
крупну и јако квалитетну.

Услови који се морају испинити за
производњу трешње су:

Одређивање потребне количине
ђубрива се врши на основу: анализе
земљишта, фолијарне анализе, симптома
недостатка неког елемента и општег стања
воћака (засада). Код нас се трешња, може
веома успешно гајити али морају бити
испуњени одређени еколошки услови
производње, и морају се поштовати
одређена
правила
ипоступци
у
производњи
трешње.
Редован
и
задовољавајући род високог квалитета
могуће је постићи само у подручјима и
воћњацима где су еколошки услови сваке
сезоне оптимални и при том произвођач
поштује и све захтеве производње.

Трешња захтева средње годишње
температуре између 10 и 17 степени Ц.
Цветање започиње кад просечне дневне
температуре достигну 10 до 11 степени Ц,
а најбоље се оплођује при просечној
дневној температури од 15 до 20 степени
8
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Ц. Добро подноси ниске температуре у
доба дубоког зимског мировања. Ако је
стабло ушло у зиму у доброј кондицији
оно може издржати температуре и до -30
степени Ц, а родни пупољци и до -25
Ц. Трешње релативно брзо прођу фазу
јаровизације и довољно је да буду
изложене од 1.100 до 1.300 сати вишим
температурама па да јој крену сокови.
Различите
сорте
трешања,
различито су осетљиве на ниске
температуре. Међутим, код трешања то
није само сортно-генетска особина, већ на
то веома утиче боја покожице. Трешње
жуте или светлоцрвене боје плода,
отпорније су од сората црвене и
тамноцрвене боје, јер је и кора свих
вегетативних органа светлија па се у
нашим условима о томе мора веома
водити рачуна, посебно, што је тренд
производње трешања тамноцрвеног плода
па то може бити и лимитирајући фактор па
се стабла морају кречити два пута, једном
у јесен одмах после прскања бакром а
други пут у фебруару месецу, када због
великог загревања стабла могу кренути
сокови и то одлажемо белом бојом тј.
кречењем стабла.
Трешња је изразито хелиофитна
биљка и тражи пуно светла и топлине. Од
цветања до бербе потребна јој је одређена
сума температура, како би се постигао
одређен квалитет плодова. Природно
формира фину разведену круну, тако да је
засењивање минимално, али у колико се
гаји на слабије бујним подлогама,
потребно је посебну пажњу обратити на
правилно формирање круне, јер је трешња
јако склона издуживању и огољавања
родних грана.
Задовољава се малом количином
влаге у земљишту, јер корен има велику
апсорпцијску моћ, али то никако не значи
да треба подизати озбиљне засаде без
воде, поготову ако се гаји трешња
калемљена на вегетативне подлоге (Колт,
Гисела, Виктор итд). Довољно јој је око

600 до 700 mm падавина годишње али
фантастичне резултате даје у крупноћи
када се вода додаје контролисано, кроз
систем. У задње време се засади подижу са
системом за наводњавање без обзира што
трешња добро подноси и сувљу климу.
Не подноси високу релативну
влажност ваздуха, већ воли сувљи ваздух.
Повећана релативна влажност ваздуха ког
трешње изазива већу осетљивост на
болести, посебно монилију, док веће
падавине у време цветања ометају
нормално
диференцирање
цетних
пупољака, нормалну оплодњу, изазива
опадање плодова као и његово пуцање.
Трешња воли умерено јак ветар.
Посебно не подноси јаке и суве ветрове у
време цветања јер пчеле не лете а јаки
ветрови носе полен даље од тучкова, па
све то доприноси слабој оплодњи па
самим тим и смањењу приноса. Ветрови
могу бити и корисни посебно у кишним
раздобљима када струјање ветра смањује
штетне последице велике релативне
влажности ваздуха или сувишне влаге у
земљишту а у задње време ради се и
вештачка производња ветрова после киша
у време сазревања плодова, ради отресања
кишних капи са стабла.
Трешња
је
захтевна
према
земљишту. За гајење трешње је потребно
дубоко, оцедито, растресито и плодно
земљиште, добрих физичких, хемиских и
биолошких особина. Киселост земљишта
треба да буде од 5,5 do 7,0 садржај хумуса
најмање 2%. фосфора треба да буде
најмање 7 мг/100 г. ВСЗ а калијума бар 20
мг./100гр.ВСЗ. Никада не садити
трешњу на тешким смоластим или
иловастим земљиштима.
Што се положаја тиче, за трешњу
највише одговара јужна експозиција за
ране сорте или северна за позне,
надморска
висина
до
1.200
м
(комерцијални засаду у нашим условима
до 800 м) а посебну повољност за гајење
9
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трешње даје близина великих водених
површина.
Приликом избора парцеле мора се
водити рачуна о близини пута, откупних
места, хладњача, великих градских
средина као и могућности обезбеђивања
квалификованих радника за бербу која је
најосетљивија операција у овом послу.

крушке. Ове подлоге су погодне за лошија
земљишта, сорте крушке са овом
подлогом
имају
добар
афинитет,
дуговечније су и отпорније према мразу и
суши.
Сејанац дивље крушке боље
подноси креч у земљишту у односу на
дуњу као подлогу за калемљење па је ова
подлога погодна за таква земљишта.
Узгојни облици за ову подлогу су
најчешће коса палмета и побљшана
пирамидална круна.
Дуња МА - Доста се користи за
подизање савремених засада у густом
склопу. Средње је бујности. Погодна је за
плодна и умерено влажна земљишта а
осетљива је на вишак креча у земљишту.
Потребано је гајење шпалирски уз наслон
пошто може доћи до изваљивања стабала.
Са многим сортама крушке нема добар
афинитет па се при калемљењу мора
користити сорта посредник а то је
најчешће сорта крушке Калуђерка. Размак
садње код интензивних засада са системом
гајења Витко вретено креће се од 3,30 м –
3,70 м између редова а 1,20м – 1,40 м у
реду,тј од 1950 до 2500 стабала по хектару.
Дуња БА 29 Ово је клон
провансалске дуње, нешто је веће бујности
од дуње МА. Одликује се већом
толеранцијом на вишак креча у земљишту
и бољим афинитетом са сортама дуње.
Размак садње код интензивних засада са
системом гајења Витко вретено креће се
од 3,50 м – 4,00 м између редова а 1,30м –
1,60 м у реду. Број стабала по хектару је
1560 до 2200.
Дуња МС - Ова подлога је најмање
бујности од свих подлога за дуњу.
Користи се за подизање високо
интензивних засада у густом склопу.
Обавезан је наслон. Са сортама крушке
има слаб афинитет. Размак садње код
интензивних засада са системом гајења
Витко вретено креће се од 3,00 м – 3,50 м
између редова а 0,80м – 1,00 м у реду, тј од
3000 до 4150 стабала по хектару. Код
система гајења Супервретено са размаком

дипл. инг. Станојловић Срђан

КРУШКА – ИЗБОР
САДНОГ
МАТЕРИЈАЛА
Приликом подизања засада крушке
осим избора сортимента посебну пажњу
треба обратити на подлогу на коју су се
одабране сорте калемиле. Избор подлоге
зависи од особина земљишта, густине
садње и узгојног облика. У понуди су
генеративне (сејанац дивље крушке) и
вегетативне подлоге дуње.
Савремени засади крушке у густом
склопу подижу се искључиво садницама
добијеним калемљењем на различите
подлоге дуње. Поједине сорте крушке
немају са дуњом добар афинитет па се при
добијању садница користи посредник тј.
сорта крушке која има добар афинитет са
дуњом. Сорте крушке које немају добар
афинитет са дуњом и треба их калемити са
посредником тј. међуподлогом су:
Виљамовка, Црвена Виљамовка, Абате
Фетел, Конферанс, Клержо, Красанка,
Боскова бочица, Кошија рана. Делимично
подударне са дуњом су сорте Пакамс
тријумф, Тревушка, Рана Моретинијева,
Клаповка, Кошија.
Генеративне подлоге - За крушку
се користе сејанци добијени из семена
аутохтоних и одабраних стабала дивље
10
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садње 2,80 - 3,20 x 0,40- 0,50м број
биљака по хектару се креће од 6200 –
8900 .
Од осталих вегетативних подлога
за крушку користе се још SYDO dunja,
Adams 332, Pyrodwarf, OHF 51 и ОHF 333.
Дипл.инг. Ђорђе Совиљ
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АГРАРНА ПОЛИТИКА

дана подношења захтева за одобравање
исплате ИПАРД подстицаја.
Између ове две фазе, корисник
ИПАРД подстицаја реализује своју
инвестицију на начин и у року који је
утврђен решењем о одобравању пројекта.
Свако пољопривредно газдинство
које је конкурисало за ИПАРД средства,
па и за куповину трактора, у време
доношења решења о исплати, треба да
испуњава одговарајуће прописане услове
у области заштите животне средине, а за
инвестиције у секторима меса и млека, и
прописане услове у Oбласти добробити
животиња. Испуњеност ових услова
проверава се кроз службену евиденцију,
као и на лицу места.
Контрола на лицу места је обавезна
и спроводи се најмање три пута: пре
одобравања пројекта, пре исплате и после
исплате.
Контрола која следи у периоду
након исплате средстава, је подједнаке
важности и никако не смемо умањивати
њену важност, јер свака неправилност
утврђена током ове контроле може имати
као последицу, враћање средстава.
Сва улагања која су суфинансирана
у оквиру ИПАРД II програма, па и за
набавку трактора, треба да садрже
информације
о
улози,
односно
суфинансирању од стране Европске уније,
тј. ИПАРД II програма. Једна од обавезних
мера је и означавање или обележавање
инвестиције, којом се шира јавност
информише о улози ЕУ у спровођењу
ИПАРД II програма, али и мера чиме се
промовише позитивни допринос ЕУ и
националних фондова руралном развоју у
Србији.
Напомињем да је реализација
предприступних средства ЕУ, ИПАРД
средстава намењених пољопривреди, већ
почела. Ради се о бесповратних 175
милиона средстава за период до 2020.
године. Током трајања овог периода,

ИСКОРИСТИ СРЕДСТВА
ЕУ И КУПИ НОВИ
ТРАКТОР
4. јануара 2018. године, Управа за
аграрна плаћања је објавила први јавни
позив за коришћење ИПАРД средстава,
намењених
пољопривредним
произвођачима, а од јуна па до августа
2018. године, очекујемо нов јавни позив.
Висина подстицаја за ову, нама значајну
инвестицију, а с обзиром на застарелост
механизације, износи од 60 – 70%
прихватљивих трошкова, и то: 60%
укупних прихватљивих трошкова, 65%
прихватљивих трошкова за млађе
пољопривреднике од 40 година на дан
доношења решења о одобравању пројекта,
70% за пољопривреднике у планинским
подручјима, тј. подручјима са отежаним
условима рада и додатних 10% за
инвестиције у управљању отпадом и
отпадним водама.
Прихватљив
износ
општих
трошкова је до 12% од вредности
прихватљивих
трошкова
предметне
инвестиције
(трактора).
Вредност
прихватљивих трошкова се утврђује без
пореза на додатну вредност (ПДВ).
Обухваћени сектори за набавку
трактора су сектори млека, меса, воћа и
поврћа, као и остали усеви (одређене врсте
житарица и индустријског биља), док је
прихватљива снага трактора 60 – 100
киловата (kw ), у зависности од обима
производње у појединим секторима.
Поступак за остваривање ИПАРД
подстицаја се састоји од две фазе:
1.фаза одобравања пројекта и
2.фаза одобравања исплате.
Фаза одобравања пројекта може да
траје најдуже до девет месеци од дана
подношења захтева за одобравање
пројекта, док фаза одобравања исплате
може трајати најдуже до шест месеци од
12

АГРАРНА ПОЛИТИКА

дозвољена је набавка само једног
трактора.
Будимо спремни за озбиљни
приступ, тј. податке треба приказивати
тачно, потпуно и реално, имајући у виду
да је исплата средстава након реализације
инвестиције.
Припремите
сву
неопходну
документацију,
искористите
помоћ
Пољопривредних
саветодавних
и
стручних служби и купите нови трактор.
Дипл.инж. Радиша Панић
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ФЕБРУАР 2018.
ГОДИНЕ

HF
све расе
све расе
све расе

Јунад
Јунад
Козе
Краве за
клање
Краве за
клање
Крмаче за
клање
Овца
Прасад
Прасад
Телад
Товљеници
Товљеници
Шиљежад

350-480kg
>480kg
све тежине

све расе
све расе
све расе

све тежине

HF

све тежине

SM

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

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

240
280

200
300
170

Броколи (Broccoli)
Целер (Celery)
Карфиол
(Cauliflower)
Краставац салатни
(Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук црни (Onion)
Паприка бабура
(Pepper Babura)
Паприка-остала
Парадајз (Tomato)
Пасуљ бели(Beans
white)
Патлиџан
Празилук (Leek)
Спанаћ (Spinah)
Tikvice (Zucchini)
Зелена салата –
комад (Lettuce –
piece)
Шаргарепа (Carrot)

280
230

150

160
250
270

150
220

160

120

160
200
230

160
270
280

180
160

160
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250
200
250

150
200

Лозница

>500kg
све тежине
све тежине
све тежине

Производ

Чачак

Бикови
Двиске
Јагњад
Јарад

Доминантне цене поврћа – зелене пијаце у
Србији за фебруар 2018. године

Београд

Раса

Лозница

Тежина/
узраст

Чачак

Јединица
мере
(дин/кг)

Београд

Доминантне цене живе стоке на пијацама у
Србији за фебруар 2018. године

200
150
200

250
80
50
700
80
300

40
30
500
60

60
40
500
50
250

350
200
400

180
250

200
320

300
80
150
200
50

250
60
80
250
20

100
100
200
25

80

50

50

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ФЕБРУАР 2018.
ГОДИНЕ

Газдинство

ринфуз

Газдинство

бала 12-25kg

Газдинство

Пшеница

џак 50 kg

Газдинство

Сојино зрно

џак 50 kg

Газдинство

Сточни јечам
Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Луцеркино брашно (мин
15% протеина)
Пшеница

џак 50 kg
џак 50 kg

Газдинство
Малопродаја

џак 25 kg

Малопродаја

џак 50 kg

Малопродаја

Сојина сачма (44%
протеина)
Сојино зрно

џак 33 kg

Малопродаја

џак 50 kg

Малопродаја

Сточно брашно

џак 33 kg

Малопродаја

Сунцокретова сачма (33%
протеина)
Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Луцерка (сено у балама)

џак 33 kg

Малопродаја

џак 50 kg

Пијаца

бала 12-25kg

Пијаца

Пшеница

џак 50 kg

Пијаца

Сојино зрно

џак 50 kg

Пијаца

Сточни јечам

џак 50 kg

Пијаца

Сточно брашно

џак 33 kg

Пијаца

Кукуруз (окруњен,
природно сушен)
Пшеница

ринфуз

Силос

ринфуз

Силос

Сојино зрно

џак 50 kg

Силос

Сточно брашно

џак 33 kg

Силос

23

18

20
24
50
23

50
73

20
80

30

26

19
35

22

24

22

79

22

25

24
17

25
19

20
26
50
24
22
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Банана (Banana)
Грожђе бело - остало
Јабука-Ајдаред
Јабука –Црвени делишес
Јабука –Златни делишес
Јабука ( G.Smith)
Јабука - остала
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)

Лозница

џак 50 kg

Чачак

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

Производ

170
350
80
100
80
100
100
150
170
180

120

139

80

80
80
80
80
80
120
130
130

1000

1200

1200

120

80

80

Београд

Место
продаје

Доминантне цене воћа – зелене пијаце у
Србији за фебруар 2018. године

Лозница

Јединиц
а мере

Чачак

Производ

Београд

Доминантне цене житарица и сточне хране
у Србији за фебруар 2018. године

80
100
160

Поштовани пољопривредни произвођачи,
Уколико желите да купите одређене пољопривредне производе (воће, поврће,
житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите ако желите нешто
да огласите да продајете или купујете.http://www.agroponuda.com/
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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ФЕБРУАР 2018. године
МАРТ 2018: Блажи и просечно влажан март.
Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се
вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 4.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту
биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У
Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.0ºС. Месечна сума падавина
током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим око 1 mm у односу на
вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 41 mm.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2018.31.03.2018.ГОДИНЕ (подаци РХМЗ)

Прогнозирана количина падавина: 75 mm

АПРИЛ 2018: Топлији и просечно влажан април.
Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа
се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха од 9.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у
априлу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 19.4ºС.
Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку вишим за
око 3 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 58
mm.
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