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РАТАРСТВО

успешно гајити и без наводњавања ако се
пажљиво
одаберу
одговарајуће
површине, потребна агротехника, сорте и
хибриди, те изврши сетва правовремено.
Ове културе служе за интензивирање
ратарске производње уз коришћење
истих средстава за производњу и
пољопривредних површина.
Производња одређених количина
зелене масе пострно може се остварити
готово сваке године. Уз наводњавање
постижу се врло значајни приноси зелене
масе која може послужити за исхрану
стоке у зеленом стању, припремљена као
силажа, сено, дехидрирана сточна храна,
брашно. Ова храна је врло добре
хранљиве вредности и квалитета. Цена по
јединици масе јој је нижа од других. За
зелену масу пострно се могу гајити
кукуруз, сунцокрет, соја, сирак, уљана
репица, сточни кељ, перко и друге.
Поврће које се гаји у пострној
сетви мора имати кратку вегетацију. То
су најчешће: краставац (корнишон),
купус, кељ, паприка, боранија, грашак,
цвекла и др. Треба имати у виду да без
наводњавања нема пострне производње
поврћа, јер све врсте захтевају знатне и
сталне количине воде у току своје
вегетације.
Гајењем пострних култура за
зеленишно ђубрење постижу се бројни
позитивни ефекти:

земљиште
се
обогаћује
органском материјом;

побољшава
се
билошка
активност тла;
 већи приноси наредног усева;
утиче се на смањење болести,
штеточина и корова;
 заштита земљишта од ерозије.
При избору културе за зеленишно
ђубриво треба водити рачуна да се за
следећи усев земљиште може на време
припремити
и
усев
посејати
у
оптималном року. У ове сврхе најчешће

КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА НАКОН
ЖЕТВЕ СТРНИХ
ЖИТА

Након
жетве
стрних
жита
препоручује се најпре љуштење стрништа
а потом обрада земљишта за наредни
усев.Од жетве до сетве наредног усева
дуг је временски период па земљиште
буде неискоришћено неколико месеци.
Да би се интензивирала производња
препоручује се да се после жетве обави
пострна сетва. У пострној сетви могу се
гајити разне пољопривредне културе и то
за различите намене:
 пострне културе за зрно;
 пострне културе за зелену масу;
 поврће као пострна култура;
пострне културе за зеленишно
ђубриво.
Сунцокрет, хељда, просо, сирак и
соја су културе које су прикладне за
пострну производњу зрна на мањим
површинама
пољопривредних
произвођача. Ове културе се могу
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се примењују: грахорице, лупине, уљане
репице, траве и др.
Дипл. инг. Снежана Стојковић-Јевтић
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-Користити
заштитнe
мрeжe,
постављати фeромонскe, ловнe клопкe
ради праћeња лeта инсeкта,
Због учeсталe бeрбe поврћа нe
могу сe увeк примeњивати пeстициди,
због
карeнцe,
односно
остатака
пeстицида у храни. С обзиром на стално
присуство имага, висок рeпродукциони
потeнцијал овe штeточинe, присуство
ларви и јаја из којих долази до пиљeња
ларви,
прeпоручујe
сe
примeна
инсeктицида:
Амpiligo
150
(а.м.
хлорантранилипрол + ламда-цихалотрин)
0,4 л/ха – карeнца 3 дана
У пластeницима гдe сe рeгиструјe
присуство мољца и штeтe на листовима,
нeопходна јe примeна свих расположивих
вeћ помињаних нeпeстицидних мeра
контролe:
примeна
мрeжа
против
инсeката на улазу у објeктe и мeста
провeртавања, прављeњe прeдулаза у
пластeникe, постављањe фeромобских и
водeних клопки за изловаљавања,
уклањањe
нападнутих
листова,
уништавањe коровских биљака домаћина,
употрeба природних нeпријатeља (нпр.
прeдаторска
стeница
Macrolophus
pygmaeus).
Трeтирањe обављати прeдвeчe.

TUTA ABSOLUTAМОЉАЦ ПАРАДАЈЗА
Мољац парадајза јe изузeтно
опасна, карантинска и
eкономски
значајна штeточина у усeву парадајза.
Има вeлики број биљака домаћина, па
штeтe причињава на кромпиру, плавом
парадајзу, паприци, дувану и пасуљу, као
и на нeким коровским биљакама.
Мољац јe сиво браон бојe дужинe
око 6 мм, са распоном крила до 10 мм.
Мужјаци су тамнији од жeнки. Јeдна
жeнка можe да положи 250-260 јаја.
Мољац има 10-12 гeнeрација током
годинe.
Штeтe на парадајзу причињава
ларва- гусeница која сe храни лишћeм и
стабљиком при чeму прави минe ходникe, а унутар мина можe сe видeти
ларва. Ларва оштeћујe и плодовe, зрeлe и
зeлeнe. На тако оштeћeним плодовима
долази до појавe сeкундарних паразита
који утичу на потпуно пропадањe
плодова који нeмају никакву употрeбну
врeдност.
Мољац парадајза има брз развој
рeзистeнцијe на инсeктицидe због
вeликог броја гeнeрација и вeликe
бројности па сe тeшко сузбија, а додатни
проблeм прави скривeни начин живота
који чини инсeктe нeдоступним дeловању
инсeктицида.
Сузбијањe:
-Примeна прeвeнтивних мeра јe
обавeзна.
-Појачан фитосанитарни надзор
над промeтом расада и плодова.
-Квалитeтна обрада зeмљишта,
изношeњe и уништавањe заражeних
биљних остатака након бeрбe
-Нe
користити
и
обавeзно
уклањати и уништавати амбалажу у којој
јe увeжeн плод или расад,

дипл.инг. Слађана Гавриловић

АЗИЈСКА ВОЋНА
МУШИЦА (Drosophila
suzukii)
Азијска
воћна
мушица
је
инвазивна врста, азијског порекла.
Европска организација за заштиту биља
(EPPO) сврстала је D. suzukii на А2 листу
карантинских штеточина. У нашој земљи
је први пут регистрована 2014. године, а
у Колубарском округу 2016. године.
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Има широк спектар домаћина:
малина, купина, јагода, шљива, трешња,
вишња, бресква, кајсија, грожђе. Осим на
гајеним културама може направити штету
и на коровким биљкама
Презимљава у стадијуму имага.
Одрасле јединке су величине око 3 мм.
Мужјаци имају тамне пеге на предњим
крилима и два чешља на предњим
ногама. Женке имају карактеристичну
тестерасту легалицу којом засецају
покожицу плода у који полажу јаја.
Женке постају активне када су просечне
температуре изнад 10˚ С, оптимална
температура за развиће је 20-30 ˚С.
Временски
услови
са
дневним
температурама око 25°C и са високом
влажности ваздуха су веома повољни за
њен развој. На темпертурама преко 30˚ С
мужјаци постају стерилни. Једна женка у
просеку положи и до 400 јаја. Јаја су
овална, беле боје. Има годишње 7 до 15
генерација. Штете на плодовима настају
услед полагања јаја и исхране ларви.
Директне штете праве ларве које се хране
здравим
и
сочним
плодовима,
преферирају
плодове
са
танком
покожицом.
Плодови
могу
бити
нападнути пре и након бербе. Плодови
постају мекани и губе тржишну вредност.
На оштећеним плодовима често се
јављају секундарни паразити који
проузрокују трулеж плодова. Штете могу
да буду и до 100 %.
Мере заштите: Уклањање и
спаљивање
заражених
плодова,
скраћивање интервала бербе, контрола
опреме за бербу, постављање ловних
клопки ради изловљавања одраслих
јединки ове штеточине.
Клопка се може направити од
пластичне флаше, састави се смеша од
150 мл црног вина, 150 мл сирћета и
неколико капи детерџента за судове. На
флаши се избуше рупице кроз које ће ући
мушице. Клопке што гушће поставити по

ивицама парцела, као и унутар засада у
висини плодова.

слика 1. Ловна клопка

слика 2. D. suzukii на плоду
малине
Дипл. инг. Милена Дражић
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земље , скинути са жице и изнети из
засада. У случају високих температура
могу се исећи и оставити на жици да би
правили хлад новим изданцима а касније
изнети. Обзиром да непосредно пре и
током бербе нису извођене мере хемијске
заштите у засаду стари изданци су
носиоци потенцијалне заразе па се
њиховим
изношењем
побољшaва
проветреност и осунчаност у засаду и
смањује могућност обољења нових
изданака.
Привремено подизање и везивање
једногодишњих изданака једнородних
сорти малине ( Виламет , Микер, Глен ,
Фертоди , Туламин и др.)
након
завршене бербе је мера која се изводи
током јула или почетком августа у
малињацима. Циљ ове мере је да се
омогући несметано кретање између
редова и обави адекватна заштита
изданака после бербе, сузбијање корова и
утиче на усправан пораст изданака који
ће следеће године донети род. Везивање
се изводи тако што се канап завеже за
чеони стуб, а затим обмота око следећег
стуба, и тако око сваког стуба до краја
реда. Са друге стране реда поступак се
понавља тако да се изданци постављају у
простор између канапа без икаквог
везивања за жицу. Могу се подићи и
привезати на још начина као што је
груписање више изданака у сноп и
везивање за жицу .
У јесен са почетком опадања
лишћа обавити заштиту бакарним
препаратима и привремено подигнуте
изданке ослободити веза и пустити да
падну у међупростор пре појаве снега.
Берба ремотантних сорти малине
почиње средином Јула месеца. Ризик од
штете
узроковане
високим
температурама у овом периоду је већи у
производинм засадима ових сорти па
произвођачи
поред
редовног
наводњавања , засаде ових сорти требају

РАДОВИ У МАЛИЊАКУ У
JУЛУ
Овогодишњи принос малине у
већини засада је испод вишегодишњег
просека.
Прегледом
малињака
на
територији Колубарског округа утврђено
је да је у већини малињака узрок мањег
броја родних гранчица на изданцима
кестењаста пегавост изданака (Didymella
applanata). Прошлогодишњи временски
услови погодовали за интензиван пораст
изданака малине али произвођачи после
завршене бербе нису обавили потребне
агротехничке мере па су у већини засада
изданци остали положени у међуред,
доста влаге утицао је и на пораст
коровских биљака па су се са порастом
температура створили идеални усклови за
развој гљивичних обољења на изданцима.
Малина захтева редовно извођење
агротехничких мера а управо је овај
период после бербе најкритичнији у
производњи малине
јер припрема
изданака малине за род почиње после
бербе ове године а Не у пролеће следеће
године.
Радови после бербе обухватају
следеће мере :
 Уклањање изданака који су
донели род
 Привремено
подизање
нових изданака са земље на
жицу
 Сузбијање корова
 Заштита нових изданака од
дидимеле
,
гриње и
штетних инсеката
Одмах по завршетку бербе
потребно је уклонити изданке који су
донели род. Ови изданци су завршили
своју функцију и потребно их је исећи до
5
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штитити
постављањем
мрежа
за
засењивање у засадима на јужним и југозападним експозицијама.
дипл.инг. Ђорђе Совиљ
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запошљавања, предвидети план продаје
за све године пројекта, као и динамику и
структуру
улагања.
Евидентирати
основна средства на газдинству, описати
везу са виталним саобраћајницама које
повезују са великим центрима за
дистрибуцију производа и набавку
инпута. Утврдити разлику укупних
прихода и расхода, приказати обрачун
амортизације и изворе финансирања, као
и обрачун кредитних обавеза у колико
постоје. Показати да пројекат испуљава
европске стандарде у погледу заштите
животне средине и добробити животиња.
У колико приликом конкурисања
за ИПАРД средства, уз захтев није
приложен бизнис план, захтев ће бити
аутоматски одбачен.

БИЗНИС ПЛАНОБАВЕЗАН
ДОКУМЕНТ ЗА ИПАРД
Независно
од
облика
организације, обима производње и
вредности инвестиције, бизнис план је
обавезан
документ
приликом
конкурисања за ИПАРД средства.
Зависно од вредности инвестиције за коју
се конкурише саставља се једноставан и
сложен бизнис план. У колико је
вредност инвестиције до 50.000 евра,
саставља се једноставан, а за вредност
већу од 50.000 евра сложен бизнис план.
Трошкови израде бизнис плана
обухваћени су општим трошковима , у
колико
се
за
израду
ангажује
консултантска кућа и изда рачун. Висина
општег трошка израде бизнис плана
везана је за вредност инвестиције. У
колико је износ прихватљивих трошкова
инвестиције већи од три милиона евра,
општи трошкови за израду бизнис плана
прихватљиви су до 3% тог износа, у
колико су прихватљиви трошкови
инвестиције већи од једног,а мањи од три
милиона евра, прихватљиви општи
трошкови су 4% тог износа и када је
вредност
прихватљивих
трошкова
инвестиције мања од једног милиона
евра, прихватљиви општи трошкови су
5% тог износа. Приликом конкурисања ,
бизнис план заједно са осталом
документацијом предаје се у оргиналном
примерку у штампаној форми, а табела у
електронској форми на ЦД-у.
У првом делу плана , потребно је
описати пословну идеју, циљеве, који се
желе
остварити
реализацијом
инвестиције, шта ће се производити у
наредном периоду и у ком обиму. У
табелама се наводе сви материјални и
нематеријални трошкови за све време
трајања пројекта. Уколико се планира
запошљавање,
предвидети
план

дипл. инг. Радиша Панић

ОБЈЕКТИ ЗА ОДЛАГАЊЕ
ЖИВОТИЊСКИХ
ОТПАДАКА - УСЛОВ ЗА
ИПАРД
Највећи
проблем
приликом
остваривања права на коришћење
подстицаја из ИПАРД фондова ЕУ за
наше пољопривредне произвођаче је
неиспуњеност минимума националних
стандарда, и то у највећем броју
случајева оних који се односе на
одлагање животињских отпадака. По
нвом правилнику о ИПАРД подстицајима
да би газдинство могло да користи
средства из ИПАРД фондова мора да
7
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испуњава националне стандарде за сектор
за који подноси захтев.
Највећи проблем је у сектору меса
и млека, јер уколико газдинство жели да
користи подстицаје мора да има
изграђене објекте за одлагање чврстих и
течних животињских излучевина. Крајем
2017.
године
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде објавило је правилник
којим се ближе прoписуjу тeхнички и
тeхнoлoшки услoви кoje трeбa дa
испуњавају oбjeкти зa живoтињскe
oтпaткe.
По овом правилнику објекат за
складиштење животињских излучевина
мора бити низграђен од материјала
непропустљивог за воду, на начин који
спречава изливaње, испирaње или
oтицaње стајњака у oкoлину, кao и
зaгaђeње пoдзeмних и пoвршинских вoдa.
Објекат за складиштење животињских
излучевина гради се на најмање:
1) 20 m удаљености од спољашњег
руба корита језера или друге стајаће воде;
2) 3 m удаљености од спољашњег
руба корита водотока ширине корита 5 m
или више;
3) 10 m удаљености од спољашњег
руба корита водотока, на нагнутим
теренима уз водотокове са нагибом већим
од 10%.
Такође, објекат за складиштење
животињских излучевина треба да буде
капацитета који је довољан да обезбеди
прикупљaњe стајњака зa период од шест
месеци.
Капацитет
објекта
за
складиштење животињских излучевина
одређује се на основу обрaчуна, и то када
се број условних грла помножи са
количином течних и чврстих излучевина
према врсти и категорији (старости)
домаћих животиња за период од шест
месеци у м3. Количине за прорачун дате
су у прилогу 1 и прилогу 2 овог
правилника.

За одлагање чврстог стајњака
потребно
је
изградити
ђубриште.
Ђубриште је хоризонтални објекат од
армираног бетона. Под ђубришта треба
да је ограђен бетонским зидовима са три
стране и треба да издржи сва статичка
оптерећења којима је изложен у току
манипулације стајњаком.
За сакупљање течних излучевина
потребно је изградити осочну јаму,
Осочна јама је укопани подземни
бетонски објекат изграђен од материјала
непропустљивог за воду и покривен
бетонском плочом са отвором за
пражњење. Осочна јама гради се у
непосредној близини сваког ђубришта
ради прикупљања течног дела чврстог
стајњака на начин који спречава
истицaње у пoдзeмнe и пoвршинскe вoдe.
Осочна јама користи се и за прихватање
атмосферског талога и воде за одржавање
хигијене у објекту. Осочна јама повезана
је са каналима за изђубравање у стајама,
као и са подом ђубришта (површинском
дренажом - риголом са спољашње стране
ђубришта).
Дипл.инг. Светлана Јеринић
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЈУН
2019. ГОДИНЕ

>500kg
>500kg
све тежине
све тежине
све тежине

HF
SM
све расе
све расе
све расе

220
250
210

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

140

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
SM
све расе
све расе
све расе

200
200

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

280
230

150

100
150

160

150
220
220

140
200
200

250
250

160
150
220

160
160

150
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Лозница

Бикови
Бикови
Двиске
Јагњад
Јарад

Производ

Чачак

Раса

200
200

200
200

200
300
300

100

100

60

120
60
800
200
200

100
50
600
200
180

70
25
500
100
350

400
200
160
400

350
200
150
350

300

300
250
120
80
50

250
200
150
60
50

80
50
40

120

100

700

Београд

Тежина/
узраст

Доминантне цене поврћа – зелене пијаце у
Србији за за јун 2019. године

Лозница

Јединица
мере
(дин/кг)

Чачак

Београд

Доминантне цене живе стоке на пијацама
у Србији за за јун 2019. године

150
300

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЈУН
2019. ГОДИНЕ

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

џак 50 kg

Пијаца

џак 50 kg

Пијаца
Пијаца

Пшеница

бала 1225kg
џак 50 kg

Сојино зрно

џак 50 kg

Пијаца

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

џак 50 kg
џак 33 kg
ринфуз
ринфуз

Пијаца
Пијаца
Пијаца
Силос

ринфуз

Силос

Пшеница

ринфуз

Силос

Сојино зрно

Џак 50 kg

Силос

Сточни јечам

ринфуз

Силос

Сунцокрет (зрно)

ринфуз

Силос

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

џак 25 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

бала 1225kg

Газдинство

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

ринфуз

Пијаца

20

22

20

21
24

25

25
20

16
19

25
50
24
20

Силос

26

50

22

68

73

70

35

26

21
35

18

20
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Банана (Banana)
Бресква (Peach)
Јагода (Strawberry)
Кајсија (Apricot)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Малина ((Raspberry)
Нектарина (Nectarine)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)
Трешња
Вишња (Cherry)

150
100
180
150
300
250
300
100
900
150
150
120

130
100
150

Лозница

Чачак

Производ

Београд

Место
продаје

Доминантне цене воћа – зелене пијаце у
Србији за јун 2019. године

Лозница

Једини
ца
мере

Чачак

Производ

Београд

Доминантне цене житарица и сточне хране
у Србији за јун 2019. године

140
150
200
100
200
200

900
130
100
100

1000
200
100

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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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ
ЈУЛ 2019: Топлотни таласи. Топлији и мало сувљи јул. Ипак, јулска количина
падавина у границама вишегодишњег просека.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се
вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 19.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу
биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У
Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.7ºС. Месечна сума падавина
током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 10 mm нижим у односу на
вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 31 mm.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.- 31.07.2019. ГОДИНЕ (подаци РХМЗ)

Прогнозирана количина падавина: 39 mm

АВГУСТ 2019: Топлотни таласи. Топлији и сувљи август.
Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа
се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.2ºС. Средња максимална температура
ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на
вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око
30.5ºС. Месечна сума падавина током августа биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим
за око 15 mm у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће
око 40 mm.
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