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САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ПРИПЛОДНОГ МАТЕРИЈАЛА –
ГЕНОМСКА СЕЛЕКЦИЈА (2. ДЕО)
Друга фаза: Друга фаза је промена директне геномске вредности за животиње које се
налазе у референтној популацији. Након добијања директне геномске вредности те
информације могу да се комбинују са традиционалним информацијама неопходним за
генетско унапређење које се добија из педигреа животиња и контрола производних и
репродуктивних својстава у циљу добијања геномске приплодне вредности домаћих
животиња. Основна предност геномске селекције је у томе што се она може изводити
код младих животиња, с обзиром на то да се геном животиње током живота не мења.
Осређене симулације у Канади урађене за популацију канадских холштајн говеда
указују на то да би се применом геномске селекције код младих животиња цена
тестирања и добијања позитивно тестираних бикова за вештачко осемењавање
смањила се за 92% а у исто време генетски напредак повећао би се чак за 50%.
Тестирање потенцијалних приплодњака: Цена ДНК тестирања још увек је висока да
би се геномска селекција применила на целу популацију одређене врсте домаћих
животиња у једној држави, или да би се рутински примењивала на сточарским
фармама. Тако на пример ДНК тестирање за геномску селекцију код говеда у САД-у
кошта и до 250 долара по грлу. Међутим на овај начин селекције није ни потребно
третирати целу популацију. Довољно је обавити тестирање потенцијалних младих
приплодњака, као и подмлатка за које се процењује да би могли имати значајан
допринос у реализацији одгајивачких програма. Као и у случају класичног прогеног
тестирања и код ДНК тестирања потребно је тестирати значајно већи број животиња,
јер се све тестиране животињесигурно неће користити за даљи приплод. Међутим, на
основу резултата ДНК тестирања може се остварити мањи број животиња за даља
класична тестирања (прогени тест) што свакако утиче на сањивање цене коштања
селекционог програма. Осим тога, употреба геномске приплодне вредности код младих
животиња уместо чекања на класичну процену приплодне вредности након завршеног
прогеног теста може имати значајан утицај на развој и реализацију селекцијских
програма у сточарству.
Несумљиво је да ће се о геномској селекцији у сточарству све више говорити и да ће
се она све више примењивати у регуларним селекцијским и одгајивачким програмима.
Међутим, геномска селекција није ништа друго до само један од напредних алата који
могу да помогну сточарској производњи у целини, а на првом месту компанијама које
се баве производњом приплодног материјала, да се добију квалитетније приплодне
животиње у знатно краћем интервалу. Геномска селекција још увек не може нити ће у
скорије време заменити садашње селекцијске процедуре и програме, али ће свакако
утицати на побољшање одгајивачких програма који се тренутно реализују тако што ће
се у приплоду све више користити младе животиње. На тај начин се очекује
остваривање значајног генетског прогреса не само код економски важних особина (нпр.
млечност), већ и репродуктивних особина или дуговечности, односно, свих оних
особина који се услед биолошких карактеристика самих особина генетски напредак
значајно мањи.

Саветодавац за сточарство,
дипл. инж Драган Јаковљевић

СПРЕМАЊЕ СИЛАЖЕ
Силажа је конзервисана зелена крма која се користи у исхрани домаћих животиња
наручито у зимском периоду када је вегетација оскудна или непотпуна. Производи се
силирањем свеже зелене биљне масе с циљем да се у што већој мери сачувају
хранљиве материје.
Предности силаже:
-Силирањем зелених биљака знатно су мањи губици хранљивих материја (угљених
хидрата, протеина, витамина и минерала) у односу на спремање сена.
-Квалитетна силажа се може спремити од бињака које нису погодне за спремање сена
(кукуруз, сирак, суданска трава).
-Процеси производње зелене масе, силирања и манипулисања готовом силажом могу
се потпуно механизовати.
-Силирање се може вршити у таквим временским условима када је немогуће
припремити друге начине конзервирања хранива (нпр. сушењe).
-Добро спремљена силажа у добрим сило објектима може да се чува више година као
и да се користи без обзира на временске прилике.
Добијање квалитетне силаже условљено је техником силирања што подразумева све
операције са масом која се силира: косидба, уситњавање, танспорт, пуњење сило јама,
сабијање и изолација силажне масе од ваздуха.
Поступак силирања треба организовати да траје што краће. На тај начин спречава се
дисање биљака као и активност трулежних бактерија те повећава квалитет силаже.
Пожељно је силирање завршити 2-3 дана, а по могућности и за краће време.
Квалитет и хранљива вресдност силаже много зависи од фенолошке фазе у којој се
биљка силира.
Оптимално време силирања различито је по културама:
-Кукуруз у фази воштане зрелости;
-Крмни сирак у фази млечно воштане зрелости;
-Луцерка и траве између фаза средине и краја цветања.
Дужина сецкања масе за силирање има велики утицај на квалитет силаже. Сок из
ситно сецканиох биљака равномерно се шири по целој маси, лакше се истискује ваздух
те је боље сабијање масе. Најважније операције целог процеса силирања су пуњење и
сабијање силокрме у сило–јаме. Сврха сабијања је да се што више истисне ваздух из
сило-јаме, што се постиже непрекидним гажењем трактора приликом“слагања“ масе.
После дневног пуњења и гажења силокрме, исту треба прекрити пластичном фолијом
да би се заштитила од присуства ваздуха и могуће кише. Следећег дана при наставку
рада, фолију склонити те наносити нови слој силокрме уз поновно слагање.

Важно је користити тракторе који при раду не испуштају уље и издувне гасове у крму.
Врло мале количине ових материја могу загадити крму те је стока неће јести.
Препоручује се отварање сило-јама након 30-40 дана, када силажа постиже пуну
зрелост.
Оцена квалитета врши се на више начина, на основу различитих показатеља.
Најједноставнији начин оцене је на основу изгледа, односно боје, мириса, укуса и
структуре.
Боја : Спремљена опд кукурузне биљке је жуто-зелена, од луцерке и трава је
маслинасто зелена.
Мирис : Пријатан, благо кисели који подсећа на алкохолно врење, на рукама мирис се
осећа само док су прсти влажни.
Структура : Сочна али не пушта сок кад се стегне у шаци.
Само квалитетно спремљену силажу стока радо једе.
дипл. инж Верица Милошевић

МАКРООГЛЕД СУНЦОКРЕТА 2014
Медвеђа – парцела Радисављевић Радише
Редни број

Хибрид

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

50.35
56.62
56.33 CL
56.63 CL
FUSHIA CL
SIKLLOS CL
MOOGLLI CL
OSKAR
FANTAZIJA
NOVAK
NOVOSAĐANIN
DUŠKO
ORFEJ
BAROLO RO
DRAGON
MONDEO

Ђубрење огледа
10.11.2013. – 300kg/ha 6:12:18 + 8% S
14.04.2014. – 250kg/ha UREA

Површина
у ha
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

Принос зрна t/ha
9% влаге
4.500
4.439
5.153
4.987
5.326
4.676
4.757
5.532
6.180
5.960
5.128
5.492
5.387
6.080
6.140
5.818

Сетва огледа -14.04.2014
Заштита од корова и фолијарна прихрана
14.04.2014. – ½ MONT 1,2 l/ha + TERBIS 1,5l/ha
½ REZON 1l/ha + BASAR 1,2l/ha
23.05.2014. – ½ KLETOX 2l/ha + FITOFERT 3l/ha
½ RAFAL 2l/ha + FOLIGAL 2l/ha
Култивирање -30.05.2014.
ДАН ПОЉА - 29.07.2014. –71 присутних пољопривредних произвођача
ЖЕТВА

- 01.09.2014

Саватодавац за ратарство
дипл. инж. Миодраг Симић

КИСЕЛОСТ ЗЕМЉИШТА И ТЕШКИ МЕТАЛИ
Из године у годину све је више неквалитетних парцела са pH вредношћу мањом 4 .
Овакве промене изазива човек, најчешће из незнања, уношењем прекомерних
количина минералних ђубрива а слабијом употребом стајњака. На оваквим парцелама
биљке тешке метале (олово, кадмијум, хром, никал и арсен) уграђују у своја ткива.
Киселост се на парцели најпоузданије утврђује агрохамијском анализом. Узорке за
анализу треба узимати са нјиве сваких 3 – 5 година, а из пластеника и стакленика
сваке године. Биљке на киселим парцелама имају жуте листове, делују као да су
жедне, чак и када постоје системи за наводњавање. Због вишка гвожђа, алуминијума и
мангана, који су, иначе, неопходни за развој, али у оваквој средини постају отровни ,
корен се развија у плићем слоју. Такав корен не може да усваја довољно воде за
нормалан развој надземног дела.
Произвођачи који користе заливне системе „кап по кап“, уз стајњак и основно
минерално ђубриво усеве најчешће прихрањују приликом сваког наводњавања.
Истраживања показују да се на 70 % површина под оваквим системима унесе три до
пет пута више храњива него што је биљкама неопходно. Оваквим ђубрењем
задовољавајући приноси се постижу у првих неколико година, али касније, уз примену
исте технологије, род и квалитет се нагло смањују.
По саветима различитих аутора на парцелама које имају pH вредност испод 4 по
хектару треба уносити од три до шест тона млевеног кречњака.
Након калцификације треба наставити са редовним ђубрењем оптималним дозама
ђубрива, једино се могу смањити количине фосфора, јер калцијум из кречњака
активира резерве овог хранива из земљишта.
Калцификацијом се побољшава и микробиолошка активност тла.
Већ прве године након калцификације могу да се гаје све биљне врсте.

Код вишегодишњих засада не сме се претеривати са са додавањем креча па се
код оваквих парцела када је pH вредност мања од 4 , дозу млевеног кречњака треба
преполовити и унети током две године. pH вредност у воћњацима треба подићи на
вредност већу од 5,5.
У брдско – планинским подручјима обрадиви слој земљишта је плитак а стене на
којима су оваква земљишта настала су природно богата тешким металима, који нису
унети ђубрењем. Такође, земљишта поред путева најчешће садрже веће количине
олова. Чим pH вредност падне испод 4 на оваквим парцелама, овај тешки метал
прелази у биљне сокове. Због тога на оваквим парцелама посебно треба повести
рачуна о нивоу pH вредности.
Саветодавац за ратарство
дипл. инж. Миланка Миладиновић

ЧУВАЊЕ КРАСТАВЦА
Краставац као једна од најзначајнијих повртарских култура се користи углавном свеж и
то када је семе у почетној фази развића.С обзиром да се користи као биолошки
недозрео
има
кратак
период
чувања.Брзо
снижење
температуре
није
неопходно,краставац се мора чувати у условима хлађења ако се чува током 2-3
дана.Висока влажност је врло пожељна у смањењу увелости и губитка воде.
Брзо хлађење :Краставац се у нормалним околностима
хлађењу,температура обично постепено опада за 24-48 часова.

не

излаже

брзом

Дужина чувања:Краставац се може чувати за 10-14 дана на 10 степени Целзијусових.
Краставци корнишони 12-15 дана на 12 степени Целзијусових (при чему жутило не
представља проблем).
У условима модификоване атмосфере-максимално 3 недеље.
Озледе ниским температурама:отприлике на 7-10 степени Целзијусових.
Тачка смрзавања:-0,5 степени Целзијусових.
Модификована атмосфера:може бити употребљена у одлагању жутила чувањем
краставаца у условима око 5% угљен диоксида или 5% кисеоника.Комбинација ова два
гаса је ефикаснија.Треба избегавати ниске температуре (које могу на краставцу да
доведу до озледа 7-10 степени Целзијусових) због тога што висок садржај угљен
диоксида и низак садржај кисеоника погоршавају ове озледе.У оквиру препоручљивих
температура,садржај угљен диоксида не треба да прелази границу од 10% или 2%
кисеоника.

Саветодавац за повртарство
дипл. инж. Драган Мијушковић

БЕРБА И ЧУВАЊЕ ПАПРИКЕ
Сазревање плодова паприке код идетерминантних сорти је сукцесивно, од основе ка
врху. Букетне сорте ( ограниченог пораста) сазревају здружено. Плод паприке се убире
ручно, откидањем плодова са плодном дршком у технолошкој или ботаничкој зрелости.
Берба је постепена , у њивској производњи најчешће има 3-5 масовних берби. Берба
мора бити редовна како би се омогућио развој нових плодова, обавља се сваких 4-6
дана . Са кашњењем у берби принос се смањује и до 25%.Берба траје све до појаве
јачих јесењих мразева.
Паприка је погодна за бербу када постане сјајна, изгуби воштану превлаку и на додир
постане еластична и добије карактеристичну величину и облик. Најчешће се бере у
технолошкој зрелости, када су плодови жуте, зелене или беле боје. Семенска паприка
се углавном бере у физиолошкој зрелости , када добије црвену боју. Берба се углавном
обавља ручно, само на великим површинама комбајном

.
Обрани плодови повртарске паприке намењени за чување морају да се транспортују
што је брже могуће у објекте за паковање. Све фазе транспорта морају да имају
заштитну улогу у обезбеђењу плодова од повреде. За време превоза плодови морају
бити заштићени од сунца, кише и прашине. Продукти бербе морају бити унети у објекат
за паковање и чувати на хладном, у сенци и уз вентилацију. Картонска амбалажа се
чува у условима који пружају заштиту од блата или неког другог извора запрљаности.
Неодговарајући плодови се не пакују у картоне. Само паприка прве класе може да буде
пакована. Они плодови са деформитетима, ожиљцима од сунца, механичких повреда
или повреда насталих инсектима или симптоме болести морају бити одстрањени.
Правилна примена температурних третмана у предчувању и током чувања има
пресудан утицај на квалитетно и дуго чување паприке и смањење губитка. Паприка је
осетљива на ниске температуре чувања. При чувању на 4 степена C на плодовима
паприка може да се јави водњикавост, улегнућа и повећава се могућност за појаву
болести. У оквиру оптималних услова за чување (ниске температуре 8-10 степени C и
високе релативне влажности 90-95%) плодови паприке могу да се чувају око 3 седмице
са малим губицима у квалитету. Честа провера, прање водом и употреба фунгицида
неопходни су у превенцији болести.
Саветодавац за повртарство
дипл. инж Мира Миљковић

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШНЕ ПОВРШИНЕ, САДЊА ВОЋАКА И
ПОСТАВЉАЊЕ НАСЛОНА У ВОЋЊАКУ
Пре приступања садњи воћака потребно је уредити површину за подизање воћњака.
Главни путеви треба да буду широки 6 – 8 метара и да се пружају упоредо на правац
редова , а ширина споредних путева треба да износи 4 – 5 метара.
Пре обележавања места за садњу воћака, треба предходно знати растојање између
редова и у реду. Распоред воћака у воћњаку може бити у виду троугла, квадрата,
правоугаоника или по изохипсама. Најбоља је садња воћака у троугао јер се тако
најрационалније користи земљиште и воћке најмање засењују једна другу.
Уколико се ради о великој површини на којој се подиже воћни засад , онда се
обележавању редова приступа у свакој табли понаособ, при чему посебно треба
водити рачуна да се редови у парцелама поклапају. Најпре се одређује правац
основног реда , који треба да буде на најдужој страни , потом да би се одредила места
у осталим редовима , потребно је да се у односу на први ред повуку линије које су
управне на тај ред и са једне и са друге стране.
Приликом избора сорти код појединих воћних врста мора се водити рачуна о
односима основне сорте и сорти опрашивача, поготову код странооплодних воћних
врста као што су јабука, крушка, већина сорти трешње, ораха, леске, бадема, питомог
кестена и неких сорти вишње, кајсије и шљиве. За постизање већих и стабилнијих
приноса и добијање крупнијих плодова и код самооплодних воћних врста препоручује
се садња сорти опрашивача. Правилан распоред сорти у воћњаку поготово је битан за
странооплодне и триплоидне сорте. Приликом заснивања воћњака треба настојати да
број редова сваке сорте буде паран због лакше организације заштите и бербе плодова.
Садња воћњака обавља се у јесен или у зиму, а пролећна садња се препоручује
само на ветровитим положајима и у пределима са влажнјом климом, поготову на тежим
земљиштима. Приликом оснивања интензивних засада за садњу се користе саднице са
превременим гранчицама. Непосредно пре садње корен саднице се потапа у смешу
говеђе балеге и иловаче у коју се дода одређена количина плавог камена ради
дезинфекције. Уколико је земљиште пре садње добро припремљено тј. дубоко орано
или подривано а врши се ђубрење у рупу, онда се копају рупе 60 х 60 цм. Међутим,
уколико припрема земљишта није била добра, или се врши садња на ледини, онда
рупе морају бити 120 х 60 цм. Приликом нагртања земље у рупу , прво треба мотиком
нагрнути растреситу земљу у рупу до висине где ће бити коренов систем. За
одређивање дубине садње користи се специјална даска са три изреза од којих средњи
служи за одређивање дубине садње. Након садње, треба направити хумку , залити са
10 литара воде , а када се овда упије у земљу, удубљење покрити са ситном земљом
како би се спречило испаравање воде из земљишта. Овако посађене воћке се боље
примају, брже развијају и раније пророде. Са економског становишта, за воћарску
производњу се препоручују благо нагнути терени на чак и терени са већим нагибима.
За јабуку која се гаји на слабо бујним или изразито кржлјавим подлогама као што су
М9 или М27, као и крушка на подлози дуња МА потребно је постављање потпоре. За
наслоне се користе стубови висине око 2,5 – 2,8 метара и дебљине око 10
центиметара. Ако се за потпору користе бетонски армирани стубови , онда се као
ивични користе стубови димензија 10 х 10 центиметара, а стубови у унутрашњости
редова 8 х 8 центиметара. Имајући у виду да је потпора јако скупа треба је избегавати
где год је то могуће, било избором бујније подлоге, сорти слабије бујности или пак
избором облика круне.
Саветодавац за воћарство и виноградарство
дипл. инж. Дејан Јоцић

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВОЋНОГ ЗАСАДА
РИГОЛОВАЊЕМ И РИЉАЊЕМ
Након растурања органских и минералних ђубрива приступа се риголовању или
дубоком орању земљишта. Уколико се не поседују плугови за риголовање, онда треба
користити једнобразни плуг и извршити што дубље орање. Не треба риголовати
превише влажно или суво земљиште , већ је најбоље риголовати умерено влажно
земљиште. Риголовање је најбоље обавити у августу или септембру, мада ако је
лепо време могуће је обавити и у октобру, па и почетком новембра. Ако се садња
врши у пролеће, тада се фина припрема обавља у току фебруара или почетком марта.
Риљање се препоручује на малим површинама и на тежим земљиштима код којих
се обично ствара слој који је непропустан за воду, који омета нормални развој
кореновог система воћака. Уколико је површина за риљање на нагнутом терену онда
треба водити рачуна да дно јарка буде нагнуто супротно у односу на пад терена. На тај
начин се мало ублажава ерозија.

Ручна припрема земљишта ашовљењем је квалитетна припрема, јер се земљиште
добро очисти од разних жила и остатака корења.
Дипл. инж Игор Андрејић

Botritis cinerea – СИВА ТРУЛЕЖ ГРОЖЂА
Сива трулеж је економски врло штетна болест, која у нашим условима може да
проузрокује велике губитке у приносу , наочито на винском грожђу при шпалирском
узгоју и интензивној агротехници.
Сива трулеж прави вишеструке штете. Штета се огледа у смањењу приноса, али и у
паду квалитета вина због трансформације шећера у глицерол и глуконску киселину,
као и због лучења полисахарида, што вино чини превише тамним.

Симптоми. До инфекције у винограду долази знатно пре испољавања симптома, па
тако на почетку вегетације могу могу бити заражени млади изданци и пупољци који
потамне и осуше се. Пре цветања , обично на ивици листа , јављају се велике
црвенкастомрке, некротичне пеге, неправилног облика. При крају цветања B.cinerea се
често развија на свенулој цветној капици, шепурини, одбаченим бобицама које су још у
грозду уклештене између здравих бобица. У току цветања могу се јавити и латентне
заразе које остају притајене до почетка зрења бобица. Од почетка зрења (шарак) па
надаље, гроздови бивају заражени директно преко епидермиса или повреда. На
бобицама се појављују пеге, које су код белих сорти отвореномрке, а код црних,
црвенкасте боје, пеге се шире а заражени плодови смежуравају, а у случају повећане
влажности на плоду се појављује пепељасто – сива навлака, коју чине површинска
мицелија паразита с конидиофорама и конидијама. Сива трулеж се шири, прелазећи са
бобице на бобицу и за недељу – две читав грозд бива захваћен. Болест наставља с
развојем и после бербе у хладњачама. На зараженим бобицама се јављају округле,
мрке пеге које постепено захватају целу бобицу, а болест изазвана у овој фази позната
је као „љушћење бобице“. B.cinerea се јавља и на калемовима винове лозе где се
развија испод парафинске навлаке која се наноси ради заштите калемова.

Циклус развоја. На виновој лози B.cinerea презимљава у облику склероција, које се
формирају у дрвенастим ластарима у јесен или касније. Овај паразит се може одржати
и у облику мицелије у кори ластара и у спавајућим пупољцима. У пролеће, при
топлијим и влажнијим условима долази до спорулације и формирања конидија .
Конидије се разносе кишним капима и ветром. Оптимална температура за инфекцију
лозе је од 20 – 25 °C. Максимална примарна инфекција цветова се остварује на
температури од 20 °C. Инфекција се остварује у директној зависности од присуства
воде и температуре. За клијање конидија слободна вода мора бити присутна најмање
15 часова а температура од 15-20 °C. Паразит може продрети у осетљиво ткиво
директно, мада вештачке повреде знатно убрзавају заразу. Симптоми сиве трулежи су
најизраженији у јесен, али инфекција започиње у време цветања. Гљива продире у жиг
тучка и стубић и остаје у бобицама у току лета, у одсуству падавина, у латентном
стању. Присуство полена на површини жига повећава клијање конидија и пораст
зачетка мицелије патогена. Отпорост лозе зависи пре свега од збијености гроздова.
Сузбијање. Заштита се врши комбиновањем агротехничких и хемијских мера заштите.
Од агротехничких се препоручује: гајење сорти на мање бујним подлогама и ђубрење
са мањом количином азота. Правилно орезивање (зрела и зелена резидба) и
уклањање лишћа омогућава боље проветравање у винограду па се такође сматра
важном агротехничком мером заштите. Треба спречити и свако механичко оштећење
гроздова (инсекти, град и друго) јер паразит продире кроз ране. Виноград треба

подизати на промајном месту и редове постављати у правцу доминантних ветрова
ради лакшег проветравања.
Хемијска заштита је често једино успешна ако се превентивно изведе. Углавном се
хемијска заштита заснива на тзв. „стандардном програму“:
1. третирање: при крају цветања и почетку заметања бобица,
2. третирање: када се бобице почну додиривати,
3. третирање: у фази шарка (почетак зрења),
4. третирање: 3 – 4 недеље пред бербу.
У нашој земљи су регистровани следећи фунгициди за сузбијање сиве трулежи:
-Cantus -1-1,2 l/ha - 28 дана каренца
-Pyrus400SC; Pehar;Mytos -2 -2,5 l/ha-35 дана каренца
-Promix-2 l/ha -28 дана каренца
-Swich -0,6-0,8 kg/ha -28 дана каренца
-Teldor 500SC-0,1% -7 дана за стоне сорте 21 дан за винске сорте каренца
-Dional 500 SC -1 l/ha -28 дана каренца
Приликом третирања треба употребити што веће количине воде (1000 л/ха) тако да
грозводи буду окупани препаратом и водити рачуна о каренци примењених препарата.
Саветодавац за заштиту биља
дипл.инж.Љиљана Јеремић

Задружни принципи, допринос задруга пословању породичних
газдинстава, и сарадња са другим задругама

Задругари се удружују у задругу поштујући следеће принципе:


Добровољност -у задругу може да се учлани и из ње иступи сваки задругар
својом слободном вољом
 Демократичност-чланови задруге имају иста права без обзира на националну
,расну или верску припадност
 Солидарност-сви задругари имају право на солидарну узајамну помоћ у оквиру
задруге
 Економско учешће-право задругара је да кроз задругу остварују добит и користе
је за личне и заједничке потребе
 Једнака права управњања-чланови задруге имају право управљања по
принципу један задругар један глас
 Учешће у јавном животу и брига за заједницу доприносе развоју својезаједнице
путем политике коју одобре њени чланови
 Међузадружна сарадња-сарадња са другим задругама
 Самосталност-задруге су независне у односу на верске националне и друге
 Образовање задругара –задруге могу да едукују своје чланове
Задруга може да допринесе унапређењу текућег привређивања породичних
газдинстава на следећи начин

Допринос унапређењу npoдаје робе са газдинства. Тешкоће у продаји су најважнији
разлог за оснивање задруге. Неким газдинствима, оним са бројнијом радном снагом,
помоћ у продаји робе на најближој пијаци није потребна, али таквих је мало. Ако је у
питању продаја на удаљенијем тржишту, на коме су цене знатно повољније, претежном
броју пољопривредника таква тржишна ситуација није од користи због
необавештености, нерасполагања превозним средставом, недостатка радне снаге која
би се посебно ангажовала на продаји робе на том тржишту и због скромне количине
робе чији је превоз на већој даљини нерентабилан.И ангажовање дела радне снаге на
продаји јесте својеврсна тешкоћа за поједина газдинства јер послови продаје на мало
захтевају релативно веће одсуствовање из производње. За мале количине роба
појединих понуђача, купцима се, због већих тршкова превоза по јединици робе, не
исплати појединачна куповина на имањима. Обједињена преко задруге, понуда већих
количина роба породичних газдинстава ће свакако успешније наћи пут до купцаДобро
организоване задруге по правилу могу да остваре успешнији пласман обједињене робе
породичних газдинстава у веће количине.
Допринос побољшању снабдевања газдинства. Задруга може олакшати
снабдевање породичних газдистава набавком материјала и пољопривредне опреме
која је карактеристична за производни процес тог газдинства Задруга би требала да
има један од циљева да што повољније снабдева њене чланове, значи да их снабдева
робом нижих цена. Уосталом, прве задруге на свету су настале ради повољнијег
снабдевања сиромашних радника, оних који су остали без посла.Пољопривредници
могу испоруком својих производа да задрузи, без новца, плате набављену робу или
измире друге обавезе према њој, наравно ако то законски прописи дозвољавају. Тиме
се ослобађају делимично од послова продаје своје робе да би обезбедили готов новац
за плаћања роба и услуга задрузи.
Допринос повећању запослености. Када се оснује задруга која почиње свој
привредни живот, она као организација доноси какву-такву прилику за запошљавање
појединим члановима пољопривредничких породица. Могућности за то запослење се
своде на:запосленост у оквиру задруге, то јест у задружној производњи, трговини и
другим услугама које она врши, у стручној служби задруге односно на пословима
руковођења и администрације, као и на већу запосленост у оквиру породичних
газдинстава - повећањем производње под утицајем задруге.Унапређивањем продаје
пољопривредних роба са породичних газдинства, задруге подстичу већу производњу
на тим газдинствима. У тим условима долази до потпунијег коришћења укупних
производних могућности пољопривредних газдинстава. Самим тим, уместо привидне
запослености, остварује се већа стварна запосленост целокупног особља на
газдинству и евентуално сезонско ангажовање изнајмљене радне снаге.
Допринос повољнијем коришћепу услуга у производњи. Коришћењем машинских
услуга у појединим фазама биљне производње, слабија породична газдинства су у
могућности да остваре знатно већу производњу него што би то урадила само ослонцем
на своју скромнију технику и углавном ограничену радну снагу.Недостатак потребног
капитала, недовољно познавање технологије и недостатак пословног простора су
основни разлози за тражење заједничког интереса задружној преради обједињених
производа пољопривредника. Они би могли преко задруге да имају прераду њиховог
заједничког млека и да располажу одговарајућим делом прихода од продатих
прерађевина. На тај начин могу лакше да остваре више фаза прераде својих роба.

Прерадом се увећава вредност њихових производа, чиме се преко виших цена
прерађевина може остварити већи приход у односу на продају сирових производа.
.Међузадружна сарадња остварује се како између две тако и између више задруга, а
нарочито кроз задружне системе какав је, задружни савез .Задруге у свом пословању
често користе сарадњу са себи сличним организацијама. Претпоставка за блискост са
таквим организацијама је чињеница да поштују исте принципе и негују исте људске и
моралне вредности.Ако поштују себе, чланови једне задруге поштоваће и чланове
друге задруге који делују на исти начин као и они. Та блискост и међусобно поштовање
ће их можда једног дана довести у стање да се међусобно удруже у већу и јачу
задругу, како би се лакше изборили за бољи положај свих чланова. Задруге, које
послују по истим принципима, не доживљавају друге задруге као конкуренцију, него као
блиске организације
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