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Резидба воћака је једна од најзначајнијих агротехничких мера, а њен циљ је образовање
правилног образовања круне, брже пророђавање, регулисана и задовољавајућа родност, висок
квалитет плода, дуг век стабла, мања оштећења од биљних болести, штеточина и временских
непогода. Новије технологије гајења воћа све више указују на неминовност у спровођењу
летње, тј. зелене резидбе. Спроводи се у току вегетације, па се стога и назива летња-зелена.
Овој резидби предходе неке операције као што
су: ровашење пупољака, развођење једногодишњих
летораста и увртање (сукање) летораста како би се
смањила бујност, а подстакла родност код бујних
летораста.
Ровашење је мера која има за циљ да се попуне
празнине које су се у току развоја створиле у круни.
Спроводи се непосредно пред кретање вегетације
тако што се изнад пупољка, из којег би требало да се испровоцира летораст, обавља лучно
засецање, непосредно изнад самог пупољка калемарским ножем или ножем калемарских
маказа, чиме се трансфер сокова и храњивих материја усмерава ка пупољку и омогућава
његово активирање. Ова мера даје добре резултате код јабуке и крушке, док се код шљиве не
добијају задовољавајући резултати.
Повијање или развођење летораста је изузетно значајна мера у формирању узгојног
облика, а спроводи се од године садње до формирања жељеног узгојног облика (3-4 године).
Има за циљ да сеувећа угао код свих летораста који у свом развоју имају оштар угао у односу
на основу стабла. Ова мера спроводи се разним помагалима типа чачкалица, зашиљених
комада жице, комади стиропора или чак штипаљке. Изводи се углавном у другој половини
јуна, а зависи од развоја тока вегетације (у кишним годинама она се одлаже за почетак јула
када примарна грађа почне да прелази у секундарну, јер у ранијем периоду долази до
очењивања летораста). Угао гранања треба увећати до положаја 60-70 степени у односу на осу
дебла. Овакав начин развођења летораста има за циљ боље формирање летњих пупољака и
смањење, елиминисање очењивања грана у каснијим годинама развоја и пуне родности.
Воћњаци у којима се ова мера не спроведе, у каснијим годинама развоја и пуне
родности, имају честу појаву очењивања грана под теретом рода и великих олуја. Када се ова
мера пропусти у првој, евентуално другој години, са великим напором се може кориговати
касније, јер гране постају бујније, теже се савијају и већ тада се ломе и очењују. Ову меру
посебно треба спроводити у засадима шљива, где се тежи слободнијем формирању узгојног
облика са дужим скелетним гранама.
Код јабучастих воћних врста летњом-зеленом
резидбом уклањају се сви леторасти који су
сувишни у круни и имају вертикалан положај. То се
углавном односи на стабла старија од четири
године, јер сувишних у ранијим годинама нема. Код
ових воћних врста у старијим годинама могу се
скраћивати-уклањати старије родне гране када се деси да оне буду претерано бујне због слабе
родности. Овим начином добија се већа осветљеност круне, што има за циљ боље формирање
цветних пупољака.
Летња-зелена резидба је неизоставна у гајењу воћа. После спроведене ове резидбе,
зимска резидба на зрело је изузетно једноставна, често само корективна.
Биљана Милосављевић
дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство

Малина најбоље успева на слабо киселим земљиштима pH 5,5-6.5, добре
вододржљивости, али добро дренираним земљиштима. У погледу механичког састава
земљишта, засади малина најбоље резултате постижу на лакшим, или песковитим иловачама.
Чак и на врло лаким, песковитим земљиштима, малина може да успева без ограничења, али уз
примену великих количина органске материје, било да се примењује зеленишно ђубрење, или
се пак уносе адекватне количине стајњака, компоста, или неких других органских ђубрива.
Након заснивања се сваке године уноси максимално 1 до 2 евентуално 3 т/ха
пелетираних, високохумификованих органских, или оганско-минералних ђубрива, која могу
садржати и до 4% азота, који се обично спорије минерализује, нарочито на лаким
земљиштима, где је нитратна форма подложна брзом испирању, а амонијачни облик
приступачног азота, поготову на вишим температурама, доводи до токсичног ефекта.
Aгрохемијске карактеристике земљишта: минимум 40 ppm приступачног азота у
земљишном раствору, 20 ppm приступачног фосфора и 180 ppm приступачног калијума.
Садржај магнезијума треба да се креће 40-45 на песковитим до 95-100 ppm на тежим типовима
земљишта. Однос калцијума, калијума и магнезијума мора да буде уравнотежен јер регулише
избалансирано усвајање макрохранива и смањује притисак инокулума пламењаче. Садржај
мангана и цинка преба да буде око 8 ppm. На земљиштима лакшег механичког састава
уколико је pH вредност земљишта нижа од 5,5 долази до дефицита у исхрани калцијумом,
магнезијумом и фосфором, а на карбонатним земљиштима pH > 7 долази до дефицита
магнезијума и низа микроелемената, у првом реду гвожђа и мангана. Малина никако не
успева на слабо дренираним и сабијеним земљиштима. Повећана влажност земљишта
повећава инфекцију земљишних патогена, посебно појаву памењаче на кореновом систему.
Малину никако не треба садити најмање 2 године након разоравања ливада, или
пашњака, без обзира на употребу ефикасних инсектицида за контролу земљишних штеточина,
у првом реду грчица и жичњака.
Припрема земљишта за садњу обухвата отварање рова ширине три ашова и дубине
један ашов. Уколико у претходној основној обради земљишта није унета довољна количина
органске материје, онда у садњи треба употребити 2 до 4 т/ха глистењака или 1 до 2 т/ха
високохумификованих пелетираних органских ђубрива, делимичним мешањем са земљиштем
у рову. Одржавање земљишне плодности у малињацима подразумева редовно ђубрење
потпуно
згорелим
стајњаком,
квалитетним
компостом,
или
пелетираним,
високохумификованим органским, односно органско-минералним ђубривима.
Засад малина се уобичајено наводњава системом кап по кап. Савремени сортимент
малине на прецизно наводњавање реагује изразитим повећањем приноса, али и квалитета и
чврстине плодова. Малина је веома осетљива на дефицит воде у земљшту, чак и у случајевима
појаве кратких сушних периода, што се веома негативно одражава на пораст и принос.
Критичан период за недостатак воде у земљишу јесте фаза цветања, пораста и сазревања
плодова. На наводњавање најбоље реагује у периоду пораста плодова.
Најважнији макроелементи у исхрани малине су азот и калијум. За органску
продукцију и вегетативни пораст азот представља незаменљиво макрохраниво, док је калијум
пресудан за принос и квалитет, али и отпорност на болести, или пак на сушу и зимске
мразеве. Важно је да се правилном минералном исхраном избегне акумулација фосфата у
земљишту. Висок садржај изменљивог фосфора често доводи до појаве дефицит у исхрани
цинком. Малина је осетљива на коришћење било НПК формулација или појединачних

ђубрива које у свом саставу имају хлориде. За ђубрење малине треба користити само мешана,
или комплексна гранулисана ђубрива формулисана на бази калијум нитрата и моноамонијум
фосфата, или диамонијум фосфата. Ђубрива формулисана на бази калијум сулфата су
прихватљиво решење на земљиштима са неутралном или благоалкалном хемијском реакцијом
земљишног раствора. Избалансирана исхрана азотом и калијумом доприноси повећаном
усвајању цинка и бакра. Висока доза азота условљава високе концентрације у листу гвожђа,
док се смањује усвајање калцијума и магнезијума. Повећане дозе фосфора у исхрани доводе
до усвајања бакра, али смањују усвајање калцијума. Високе дозе калијума у исхрани смањују
усвајање калцијума и магнезијума, а повећава концентрацију у листу фосфора, калијума,
гвожђа и бакра. Уколико се повећавају дозе калцијума у минералној исхрани, долази до
повећане акумулације фосфора у листу и смањеног усвајања мангана и магнезијума.
Повећање дозе магнезијума смањује се усвајање калцијума.
Појаве дефицита или и токсичности, најчешће су код поремећаја у минералној исхрани
азотом, калијумом и магнезијумом. Савремена технологија гајења малине заснива се на
концепту исхране, по коме чак 10 до 15% укупних количина хранива треба унети путем
фолијарне примене. На тај начин доприноси се постизањи врхунског квалитета, али и
повећању, односно индуковању отпорности на преовлађујуће болести.
Редовна вишекратна фолијарна примена калцијума доприноси дужем чувању и
добијању крупнијих и много чвршћи плодови, са већим учешћем роленда и са већим
садржајем бојених материја. По примена калцијума доприноси и већој отпорности на сиву
трулеж.
Крајем лета, новоформирани изданци третирају се
раствором монокалијум фосфата, заједно са
применом акарицида у конвенционалној хемијској
заштити. Фолијарна исхрана богата фосфором и
калијумом
допринеће
да
након
обилног
наводњавања, кишовитог лета, или обилне исхране
азотом,
створени
родни
пупољци
не
метаморфозирају у вегетативне елементе. У јесен
се врши обавезно третирање изданака, тзв. плаво
прскање, када средње дневне температуре још увек
не спадну испод 15˚С. Како би изданци на време одбацили лисну масу, неопходно је
применити калијум нитрат са додатком цинка са киселошћу раствора око 6,5. Ово прскање се
обавља концентрацијом око 1% (5-8 кг/ха на 500-600 л воде). Друго третирање, које се обавља
након 7 до 10 дана изводи се концентрацијом раствора око 2% (10 кг/ха у 400-500 л/ха воде).
Оваква фолијарна исхрана богата калијумом условиће припрему изданака за презимљавање,
односно повећаће њихову отпорност на ниске температуре и смањити опасност од могућег
измрзавање изданака.
У фолијарној исхрани се примењују НПК формулација са адекватним садржајем
микроелемената, које не садрже биуретну уреу у азотној компоненти, нити хлор, или друге
штетне, па чак ни баластне материје. Однос НПК 2:1:4 погодује формирању родног
потенцијала, а неопходно је да однос амидне и амонијачне форме азота буде адекватно
избалансиран.
Примена есенцијалних аминокиселина има незаменљиву улогу у случајевима
озбиљних проблема у порасту и развићу засада малине. Обично се најчешће примењују код
стресних ситуација, попут топлотних удара, након мразева и периода са ниском
температуром, појаве града, или након дефолијације услед напада патогена, штеточина, или
механичког деловања олујног ветра. Аминокиселине доприносе и бољем усвајању
примењених заштитних хемијских средстава

У погледу реаговања на фолијарну примену микроелемената малина посебно добро
реагује на примену гвожђа и бора.
Веома добре резутате, како у фолијарној примени, тако и у фертигацији дају и ђубрива
са додатком биостимулатора, попут екстракта морских алги чиме се повећава сигнификантно
крупноћа плодова и садржај суве материје.
У органској производњи се често користе различити приправци, чајни раствори
компостираног органског материјала, који веома доприносе и повећању садржаја
антиоксиданаса, елагинске киселине и других полифенола, флавонида и танина са изразитом
заштитном функцијом у погледу људског здравља.
Виолета Петровић-Луковић
дипломирани инжењер агрономије

У подручјима интензивне ратарске производње време првих пољских радова или прва
недеља истих, је обично крајем фебруара или у првој декади марта. Ти радови су обично
дефинисани у:
- технологији обраде ораница
- сетви неких биљних врста као и у
- уношењу хранива.
Текућа 2015. год.
са одређеним
агроклиматским одликама условила је знатно
кашњење првих пољских радова у првом реду
због честих падавина, снега и кише и степена
влаге у ораничном слоју. Како су наведени
услови као и текући метереолошки параметри и
даље неповољни у смислу нивоа влаге, то и прве
пољске радове у ратарству у Шумадији на значајним површинама не очекујемо пре почетка
априла а у већини атара и касније.
Основни стручни приступ који је могућ и повољан у ратарској производњи а директно
условљен агроклиматским околностима је:
 сачекати повољан водни режим на ораницама па онда почети са радовима
 сетву неких биљних врста изоставити посебно ако се дубоко уђе у април, као што су
јаре стрнине (јечам), затим шећерна репа и др.
 сетву детелина и травно легуминозних смеша обавити када то услови дозволе без
обзира на кашњење.
 уношење основних хранива као и прихрану стрних жита обавити када оранична
површина буде растресита тј. када су искључене последице проходног гажења.
 припрему ораница за сетву окопавина обавити када завршни радови механизацијом
неће нарушити ораничну структуру.
 евентуално кашњење рокова сетве луцерке, кукуруза, сунцокрета, соје и др., неће
значајно да се одразе на коначне приносе с обзиром на широк избор сората и хибрида
различитих ФАО група зрења.
Добривоје Поповић
дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство

Паприка има плитак корен, распрострањен у
површинском слоју земљишта до дубине од 30 cm.
У почетку раста осетљива је на високу
концентрацију текуће фазе земљишта. То је један
од разлога ђубрења паприке органским ђубривима.
Применом 20 – 40 t/ha стајског ђубрива, осигурано
је довољно хранива за почетни раст, која се
постепено издвајају.Тамо где то није могуће
препоручује се примена 5-10 t/ha стајског ђубрива у
површинском слоју због одржавања структуре
земљишта
и
побољшања
микробиолошке
активности. Од потребних хранива за планирани принос у стартном ђубрењу се обично додаје
око 30% минералних ђубрива у зависности од анализе стања хранива у земљишту. Преостала
количина се додаје у прихрани, од почетка цветања, сваке 2 до 3 недеље. На тлу добро
снабдевеном хранивима ако није примењено органско ђубрење, за принос од 30 t/ha,
препоручује се 50 kg N, 5о kg P2O5 и 200 kg K2O. У време плодоношења додају се у прихрани
90 kg N, 55 kg P2O5, 150 kg K2O, 40 kg CaO и 8 kg MgO у мањим дозама у више наврата. За
добро искоришћавање хранива битна је оптимална влажност земљишта у зони корена. Обилно
ђубрење азотом условљава крупније тамнозелено лишће које боље штити плодове од јаког
сунца. Плодови су крупнији, нешто краћи и дебљег перикарпа а сорте зелених плодова имају
тамну зелену боју плодова.
Услед недостатка азота биљке спорије расту, доње лишће бледи, петељке се савијају
према доле, паралелно са стабљиком, отвара се мало цветова и замеће мало плодова који су
ситнији, деформисани и тањег перикарпа. Услед недостатка фосфора слаб је раст корена и
надземног дела, цветање је слабо и замеће се мало плодова. Недостатак калијума доводи до
споријег раста биљака, листови су закржљали, на листовима се појављују ситне некротичне
пеге па се на крају суши и отпада. Недостатак калцијума је често узрочник вршне трулежи а
симптоме недостатка калцијума може изазвати преобилно ђубрење азотом, калијумом и
магнезијумом због антагонистичког деловања.

Љиљана Вуксановић

ПРОУЗРОКОВАЧ MYCOSPHAERELLA FRAGARIAE
Ситне, тамно ружичасте пеге неправилног обликакоје се јављају на горњој површини
листа су први знаци смеђе пегавости листа. Пеге се увећавају, мењају боју од мрке ка сивој, а
на старијим листовима постају и беле. При
јачем нападу обољењапеге се шире, а
увенуће листа може бити крајњи исход.
Обољење се може даље пренети на лисне
дршке и плодове, а праћено је црним
пегама који се појављују на зараженим
плодовима. Изазивачи примарне заразе
презиме на лезијама лишћа, а преносе се
преко влажне земље (блата) и путем ветра.
Гајењем
отпорних
сорти
и
коришћењем здравог садног материјала
може се избећи ова болест, док се
адекватним одржавањем земљиштаумањује
појава
изазивача
примарне
заразе.
Третирање неким заштитним средством или
системским фунгицидом на почетку
времена цветања, као и током читавог вегетационог циклуса уколико је то неопходно,
умањиће степен заражености и појаву изазивача примарне заразе. Многа хемијска средства
показала су се ефикасним у сузбијању овог обољења - каптан, миклобутанил, пироклостробин
(самостално или у комбинацији са боскалидом), као и мешавине са бакром.

Бранивоје Анђелић
дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља

Конформација трупа показује развијеност
оних делова трупа који представљају највећу
вредност са гледишта меса. Тако су код говеда и
оваца највеће партије бутови, слабине и леђа, код
свиња каре и шунка и код живине батаци и
карабатаци.
Мање
вредни
делови
(глава,ноге,трбух) треба да су што мање
развијени. Трупови пожељне конформације су
краћи, заобљени и по правилу са релативно
развијенијим задњим од предњег дела. Дуги и
уски трупови имају већи удео костију, јер дужина
трупа првенствено зависи од развијености коштаног скелета. Ширина трупа посебно у
средњем и задњем делу формира мишићно ткиво.
Конформација у говеда се оцењује са 5 оцена:
 А------врло повољна
 А/Б---повољна
 Б------средња
 Б/Ц---слаба
 Ц------лоша
Врло повољна конформација се утврђује за трупове са
изванредно развијеном мускулатуром бута, слабине и леђа. Ови
делови морају бити пуни, заобљени и релативно јаче развијени од
осталих делова трупа дајући му компактан и заобљен облик.
Мускулатура бута мора бити широка и да почиње што ближе
скочном зглобу. Линија од Ахилове пете према седњачиној кврги
треба да је што више испупчена. Мускулатура слабина и леђа
треба да је што више обла и пуна.
Повољна конформација подразумева да мускулатура целог трупа буде добро развијена,
с тим што на бутовима и слабинама не мора бити јаче развијена него на леђима, плећкама и
осталим деловима. Цео труп може имати наглашенију дужину од ширине. Предњи део може
бити развијенији од задњег, а карлица мора бити испуњена мускулатуром, тако да бочна
ивица мора бити равна, без удубљења.
Осредњом конформацијом се оцењују трупови са осредње
развијеном мускулатуром по читавом трупу, без захтева за бољом
развијеношћу бута. Дужина трупа може бити јаче изражена од
ширине. Ивица бута може бити равна, али не и удубљена.
Мишићи леђних и слабинских пршљенова могу бити равни али
не и удубљени.
Слабом конформацијом оцењује се труп са нормално
обраслом мускулатуром. Предњи део трупа је развијенији од

задњег по ширини и дубини. Дужина трупа је јаче изражена у односу на ширину. Задња ивица
бута може да прави благо улегнуће. Иза слабина према куковима такође су дозвољена блага
удубљења.
Лоша конформација је карактеристична за трупове са слабо развијено мускулатуром по
читавом трупу, а посебно на бутовима, слабинама и леђима. Овакви трупови дају неповољан
однос меса и костију. Задња ивица бута је јаче удубљена, а бочна неравна и прати облик
костију карлице. Мускулатура кареа на пресеку је спљоштена са неповољним односом меса и
костију.
Горан Јоксић
дипломирани инжењер сточарства

На три до пет дана пре багремове паше додајем још један наставак 5 попуњен младим
изграђеним саћем, а између тих рамова може да се налази и пет рамова са сатним основама и
то наизменично постављени. Тај наставак 5 поставља се изнад матичне решетке изнад
плодишта 2.
Код ове операције, са биолошког
гледишта као и за веће приносе, неопходно
је потребно да пчелар из плодишта (2)
извади два до три, а може и четири рама са
претежно затвореним леглом без матице и
да их стави у наставак 5, а из наставка 5
исто толико рамова ставим у наставак 2 у
плодишту где се налази и матица. За време
багремове паше једном добро развијеном
друштву потребна су два до три медишна
наставка, а то се добија постављањем
наставака 4 и 5. Овај поступак је неопходан
за добро искориштење багремове паше
(наравно уз добро и влажно време без
ветра). У наставку 4 у багремовој паши уколико ми дозволе временске прилике, обично
производим матичну млеч на посебном раму са 70 – 80 пластичних матичњака кога поставим
у медишту 4.
Ако је паша изузетно добра, а вага 4 дана показива унос нектара од преко 2 кгр.
додајем још један наставак 6 са сатним основама изнад матичне решетке и максимално
искористим биолошки нагон младих пчела за производњу воска, али тако што рамове са
сатним основама наизманично помешам са рамовима из наставка 5. Додавањем наставка 6
максимално запослим младе пчеле на изградњу воска и тиме спречавам ројидбени нагон.
Ради сваке сигурности да не би случајно дошло до роидбеног нагона извадим два, три
до четири рама са затвореним леглом из плодишта 2 у наставак – медиште 6, а место рамове
са леглом које сам извадио из плодишта 2 стављам рамове са младим изграђеним саћем.
Суштина свих операција које сам урадио до завршетка багремове паше је била у томе да у

друштву има довољно простора као и да запослим младе пчеле да не би кренуле у роидбени
нагон. У време цветања багрема никако не би смело да дође до појављивања матичњака, а то
контролишем по излету и долету пчела на лето и евентуално контролисаним прегледом
плодишта са доње стране. Овако припремљена пчелиња друштва су у стању да за кратко
време (10 дана) донесу и преко 60 кг. нектара, ако пашне и временске прилике дозвољавају. У
случају појављивања роидбени нагом помоћу Рошфусовог система спречавам роидбени нагон
у року од 24 часа и унос пчелињих производа се враћа као и код осталих друштава.
Заграђанин Мираш
дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство

Фацелија је једногодишња биљка пореклом из
Америке, док се као медоносна биљка у Европи гаји
од 19 века. Пошто релативно добро може да поднесе
мразеве, и температуре и до -8 °Ц. у нашим крајевима
могуће је њено гајење у најтоплијим пределима са
блажим зимама. У оптималним условима узгоја,
фацелија може да постигне висину до око 90 цм.
Осим што је медоносна и важна за пчеларство,
фецелија је и декоративна биљка. Она дуго и обилно
цвета плаво љубичастим цветовима.
Фецелија се гаја за различите намене: као
биљка за пашу пчела, за силажу, сено, за производњу
еколошког ђубрива и као заштитни усев. Најчешће се гаји комбиновано као медоносна биљка
и заштитна култура. Као природни инсектицид је врло пожељна. Као крмна култура је такође
позната и то због великог учешћа лисне масе – више од 50 посто. Пошто даје мало сена, чешће
се користи у зеленом, свежем стању, а по хранљивости је слична слабијој детелини.
Током своје вегетације фецелија у
кратком периоду формира релативно
велику наџемну биљну масу (принос је
од 3 до 5 тона суве материје по хектару).
Услед тако високог садржаја кисеоника у
биљци, након заоравања изузетно брзо се
разграђује у земљи. Зато се заорава две
недеље пре сетве наредне озиме културе,
односно касно у јесен ако је наредна
култура јара.
Фацелија није јако захтевна у
биљка, може да поднесе скоро све типове
тла, иако ће најбоље успевати на лакшим
земљиштима. Ипак, зато што има ситно
семе, фецелија тражи врло квалитетно

припремљено тло за сетву. Сеје се на дубину од 1,5 до 2 цм, широм или у редове са размаком
до око 20 цм. Пошто семе неће клијати на директној сунчевој светлости, не сме остати на
површини. За сетву се обично користи од 5 до 10 кг семена на хектар површине, а све у
зависности од рока сетве и квалитета тла.
За узгој фацелије за зелено ђубриво, сеје се нешто више семена. Ако се сеје у јуну,
најбоље је да се тло после сетве поваља, да би се осигурао бољи контакт семена са земљом.
Ђубрење усева не обавља се минералним ђубривима јер ова биљка има добар коренов систем.
Сматрају је најмедоноснијом биљком јер се са једног хектара може добити и 500 килограма
меда, а помињу се горње границе од 800 па и више килограма. Мед је првокласан, светло-жут
или безбојан, дуго остаје у течном стању, врло пријатног укуса и мириса, и одличног је
квалитета. Кад кристалише бледе је боје и ситних кристала, па је прикладан за припремање
медних паста. Полен је плавичасте боје, пресудан за развој пчелињег друштва у јесен и добро
презимљавање. Вегетациони период је око 120 до 140 дана, од сетве до физиолошке зрелости
семена. У нашим крајевима њен значај за пчеларство је велики јер се на нашим просторима
после багрема веома често дешава беспашни период, који траје до сунцокрета. Фацелија нуди
могућност да се правилно одговори на проблем јунске безпаше и да се друштво адекватно
припреми за све лошије и лошије пашне услове у јулу месецу.
Данас у свету постоји већи број
сората, холандске “Ангелија” и “Јулија”,
руска “Разјанескаја” и домаће сорте створене
у Научном институту за ратарство и
повртарство у Новом Саду. Сорта “Јулија” је
доста заступљена на нашим просторима,
нешто је бујнија па даје већи принос сјемена,
а медоносна је и може дати 600 килограма
меда по хектару.
Фацелија је легуминозна биљка и на
њеном корену развијају се бактерије
азотофиксатори способне да апсорбују елементарни азот из ваздуха. Корен фацелије продире
у дубину до 70 центиметара у густом склопу, поправља структуру земљишта и након
завршене вегетације изумире остављајући значајне количине азота у земљишту.
Maрко Вељковић
дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство

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

У условима глобализације, предузећа се морају стално иновирати како би ишла у корак
са променама, односно како би и сама стварала промене. Српска предузећа да би се
прилагодила променама напуштају старе и траже нове начине за функционисање и опстанак.
Најчешће се велика предузећа реорганизују и стварају се средња и мања предузећа која се
повезују у разне асоцијације и удружења да би се обезбедила већа конкурентност на
глобалном нивоу.
Због неопходности укључивања српских
предузећа на међународно тржиште и изградње што
ефикасније тржишне привреде Србија је крајем
осамдесетих и почетком деведесетих година прошлог
века започела процес приватизације. Нажалост, процес
трансформације тече споро, тј. неиде жељеном
брзином.
Као најчешћи узроци се наводе: нема чврсте
правне регулативе; отпор који пружају запослени због бојазни да ће изгубити посао, односно
привилегије као и нестабилност привредног система.
Основни проблеми које треба решити су: недостатак обртних средстава, вискоки
фиксни трошкови, високи трошкови финансирања по основу кредита и банкарских услуга као
и недостатак средстава за обнављање и модернизацију производње, односно опреме. Такође је
прекомерно фискално оптерећење привреде и извозних предузећа, високи трошкови набавке
домаћих сировина и репроматеријала као и слаба мотивација кадрова који раде у предузећима
са наглашеним извозним програмима.
Зато се данас инсистира на стварању конкурентске предности везано за постојање и
развијање вештина, знања и способности,
односно за постојање иновативности и
предузетништва. Наиме, да би предузеће било конкурентно није довољно само да има
ресурсе, већ је неопходно да има супериорне процесе како би се ресурси искористили и да
прихвата и примењује иновације.
Лидерство је процес стварања промена и основна карактеристика лидера јесте да има
визију и способност да је трансформише у стварност. За разлику од лидера менаџер је тај који
се прилагођава променама кроз активности планирања, организовања и контроле, како би се
ефикасно остварили дефинисани циљеви.
Данас у Србији постоје пољопривредна
предузећа која се већ сада налазе на истом или
чак вишем нивоу конкурентности од оних у
непосредном окружењу, па и у ЕУ. Њихов даљи
опстанак и развој биће условљен и њиховом
способношћу да прате захтеве тржишта и да
одговоре свим изазовима.
С обзиром на нужност обнове и опоравка
целе српске привреде потребно је убрзати процес трансформације и предузети читав сет мера
од стране државе и других надлежних организација и институција да би се обезбедило
укључивање домаћих предузећа на европско па и светско тржиште.
Драгана Јелић, мастер менаџер

*Cene su izražene u din/kg, izuzev cene za jaja din/kom

Cene voća
Banana

120.00

Cene povrća

Grejpfrut

180.00

Blitva

Jabuka

50.00

30.00

Brokola (sve )

250.00
160.00

Jabuka (Delišes r.)

150.00

Celer (sve sorte)

Jabuka (Delišes z.)

120.00

Cvekla (sve sor.)

50.00

Jabuka (Melrouz)

100.00

Karfiol (sve sorte)

170.00

Jabuka (Mucu)

140.00

Krastavac (sal.)

80.00

Jabuka (greni smit)

145.00

Krompir (beli)

50.00

Kivi (sve sorte)

150.00

Krompir (crveni)

50.00

Kruška (ostale)

170.00

Kupus (sve sorte)

40.00

Lešnik (očišćen)

1600.00

Luk beli (sve)

190.00

Luk crni (sve )

40.00

110.00

Paradajz (sve )

140.00

Pasulj (grad.)

300.00

Limun (sve sorte)
Mandarina (sve)
Orah (očišćen)

1400.00

400.00

Pomorandža (sve)

100.00

Pasulj (tetovac)

350.00

Smokva (suva)

500.00

Pasulj (beli)

320.00

Šljiva (suva)

450.00

Pasulj (šareni)

280.00

Pasulj (žuti)

290.00

Paškanat (sve )

150.00

Peršun (korenaš)

150.00

Jaja i živinsko

meso

Jaja S

14.00

Peršun (lišćar)

Jaja A

13.00

Pečurke (šamp.)

180.00

Jaja B

12.00

Praziluk (sve)

100.00

Jaja c

11.00

Ren (sve sorte)

50.00

Spanać (sve )

70.00

Tikvice (sve)

90.00

Pileće meso

Cene mlečnih

200.00

proiz.

15.00

Zelen (sve sorte)

50.00

Kajmak

700.00

Zelena salata

25.00

Sir mladi

280.00

Šargarepa (sve )

90.00

Sir punomasni

400.00

