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ФАЗА САЗРЕВАЊА ГРОЖЂА

Када наступи пуна зрелост у овој фази
шећери
киселине

се

не

повећавају

смањују,

а

нити

однос

се

између

фруктозе и глукозе је 1:1. У том моменту
каже се да је наступила физиолошка
зрелост грожђа, зато у том моменту
Ова фаза се надовезује на претходној, а

грожђе

основни знаци наступања ове фазе је

најповољнији је однос између шећера и

промена боје на покожици. Зато се често

киселине за дату сорту. У колико грожђе

и назива ФАЗАШАРКА. Поред промена

остане на чокоти и после физиолошке

боје на покожици долази до низа других

зрелости долази до извесног повећања

промена које карактеришу ову фазу.

концентрације

Бобица омекшава, а у бобици нагло се

испаравања воде из бобице често се

повећава садржај шећера, а смањује

намерно оставља грожђе да стоји на

садржај киселине. На покожици заједно

чокоту после физиолошке зрелости како

са губитком хлорофила, и преласком у

би се повећала концентрација шећера и

боју карактеристичну за сорту формира

често достигне и до 30%, од таквог

се воштена превлека- ПЕПЕЉАК. Такође

грожђа, по правилу, праве се врхунска

се формирају и специфичне мирисне

вина (шампањац).

материје карактеристичне за сваку сорту
у току ове фазе.

Заједно

има

са

највећу

шећера,

сазревањем

тежину,

али

и

због

долази

до

сазревања семенке. У почетку она је
зелена, а са сазревањем она губи зелену
боју и прелази у боју карактеристичну за
сорту. То су најчешће боје: затворено
црвене до мрке боје.
Дужина трајања ове фазе је 20-60 дана
што зависи од сортних карактеристика
јер је познато да постоји велика разлика
између

сорти

у

дужини

трајања

вегетације па тако и разлика у дужини
трајања фаза код различитих сорти.

На основу дужина трајања вегетације и
времена

наступања

фазе

сазревања

грожђа Pulli At све сорте је поделио у 5

ДОДАТНИ ПРИХОДИ
ПРЕРАДОМ ШЉИВЕ

група. Као основе узете су шасле сорте
које рано сазревају и 1. група сачињавају
сорте 10-15 дана пре шасле. И то је група
раних сорти.
У 2. Групу спадају сорте које
истовремено сазревају са шаслом и за
њих кажемо да су сорте 1. епохе.
3. групу сачињавају сорте које
сазревају 10-15 дана после шасле и то су
сорте 2. епохе.
4. групу сачињавају сорте које

У последње време велики број
произвођача шљиве у шумадији набавља
опрему за сушење па своју шљиву осуши
на сопственом газдинству, избегавајући
тако ниске цене у откупу свеже шљиве.

сазревају 20-25 дана после шасле и то су

Суву

сорте 3. епохе.

повољнијим ценама и на тај начин

шљиву

касније

продају

по

5. групу чине сорте које сазревају

остварују дадатан приход на газдинству.

40-45 дана после шасле и то су сорте 4.

Мали број произвођача рехидрира суву

епохе.

шљиву и избија коштицу пре продаје .

дипл. инж. воћарства и виноградарства
Биљана Милосављевић

Рехидрација

шљиве се ради

пред изношење шљиве на тржиште.
Процесом

рехидрације

се

у шљиви

садржај воде повећава од 20-22% колико
је имала у складишту на 33%,када шљива

може да се конзумира. Пре рехидрације

тражи на светском тржишту а тај тренд

шљива се обавезно пере у уређајима за

следе и наши потрошачи. Постоји ручно

прање (барботери) где се отклањају разне

и машинско избијање коштица.

нечистоће, које су доспеле на плодове

За ручно вађење коштица из рехидриране

приликом сушења и складиштења. Прање

шљиве израђени су различити прибори

обухвата грубо и фино прање (завршно

при чему се свака шљива узима ручно,

прање које се ради чистом водом). Након

поставља на лежиште и потезом руке или

прања шљива пада у рехидратор где се

ноге, покретни клип избија коштицу из

одржава температура од 80 – 90%Ц где се

шљиве.

истовремено уз упијање воде врши и

Бранивоје Анђелић

пастеризација шљиве.Процес траје око 20
минута. Овако рехидрирана шљива може

дипломирани инжењер пољопривреде за

ићи на вађење коштица па онда на

заштиту биља

конзервисање.У

току

конзервисања

шљива добија још 2% влаге тако да из
конзерватора излази са 35% воде.

ПЛАМЕЊАЧА КРОМПИРА
Phytophthora infestans

Шљива се конзервише 5% раствором
калијум сорбата (Е202) у трајању од 10

Пламењача

је

најзначајније

секунди.Садржај конзерванса се мора

обољење кромпира код нас. Развоју

мерити у лабораторији и не сме да пређе

обољења погодује топло и влажно време,

садржај од 1000 мг/кг конзерванса по

а нарочито када су честе и топле кише.

килограму

При

суве

шљиве.

После

повољним

конзервисања шљива иде на паковање

паразита

при чему добијамо суву шљиву без

потпуне.

коштица као коначан производ.
Рехидрирана шљива може одмах
да се третира конзервансом и пакује са
коштицом као коначан производ.
Шљива без коштице, технолошки
дорађена и конзервисана се све више

штете

условима
су велике

за
и

развој
често

Симптоми болести се прво појављују у

На

виду маслинасто зелених пега по ободу

препарати

листа.

hlorotalomil.

У условима веће влажности на ивичном

У време интензивног развоја надземне

делу

до

масе, пре и током цветања користити

формирања

системичне фунгициде са комбинацијом

на

наличију

спорулације
беличасте

пега

гљиве

и

превлаке.

долази

Сличне

пеге

почетку

вегетације

са

активном

користе

се

материјома

две активне материје metalaksil

+

воденастог изгледа, а затим некротичне и

mankozal, a потом заштиту наставити са

мрке појављују се на стаблу, посебно у

фунгицидом који у свом саставу такође

средишњем делу биљке где је велика

има

влажност.

difenokonazol + mandipropamid, којим се

Заражене кртоле на попречном пресеку

постиже ефикасна заштита зелене масе и

имају мрку некрозу ткива, брзо пропадају

кртола до краја вегетације.

и тешко се чувају. Температура о 15 –
0

две

активне

материје

и

то

Интервали примене хербицида у

25 C уз честе кише погодују развоју ове

многоме зависе од услова за развој

болести.

болести и они су краћи што су услови

Пламењача

се

најпре

појављује

на

повољнији.

заклоњеним и сеновитим местима, у
бујним

усевима

без

довољног

проветравања.
Заштита

од

пламењаче

мора

бити

превентивна, са квалитетном применом
препарата ан све надземне делове биљке.

Лидија Вуловић
дипломирани инжењер пољопривреде за
заштиту биља

применом

СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У

тоталних

системичних

хербицида на бази глифосата најбоље је

СТРНИШТИМА

да су травни вишегодишњи корови као
дивљи сиракпиревина, зубача у фази пред
метличење (цветањње) ,а вишегодишњи
травни корови у фази интезивног пораста
. Да би се постигло максимално деловање
на

ризоме

корова

после

примене

тоталцида не препоручује се , извођење
било какве маханичке обраде земљишта
Код припрема њива за сетву

у периоду од три недеље .

ратарских култура као најбоља мера у
циљу смањења корова сматра се примена
хербицида са тоталним деловањем .
Ови хербициди делују на све
коровске

врсте

(једногодишње

вишегодишње широколисне и

и

травне

корове) са дубким подземним ризомским
кореном . Третирање је најбоље извести
на стрништима у касно лето. После жетве
житарица се препоручује плитко орање
или тањирање које омогућава клијање и
ницање у што већем броју коровских
биљака

Уједно лака маханичка обрада

земљишта ће испровоцирати пупољке на
подземним
паламиде,

ризомима
пиревине,

дивљег
дивље

сирка,
купине,

попонца и других корова што доводи до
веће

ефикасдности

и

потпунијег

уништавања корова .
За постизање добрих резултата

Количина

и

избор

препарата

зависи

од врсте и величине присутних

корова.

Ако

преовладавају

семенски

,једногодишњикорови препоручује се 2-4
л/ха , а

за уништавање тврдокорнијих

,ризомских,

вишегодишњих

корова

препоручују се веће дозе преперата .
За коровске врсте као што су пиревина
,дивљи сирак из ризома , паламида ,
дивља

купина

применити

6-8

л/ха

хербицида на бази глифосата . Доза
примене зависи од врсте корова и густине
коровске флоре.
Обавезно третирати по мирном
времену

без

ветра

и

могућности

заношења (дрифта) на суседне усеве .
Горан Варјачић
дипломирани инжењер агрономије –
специјалиста за заштиту биља

ПРОИЗВОДЊА УСЕВА ЗА

У годинама са високим температурама
ваздуха у јуну месецу жетва стрнина

ЗЕЛЕНУ МАСУ

почиње крајем јуна и почетком јула па на

У ПОСТРНОЈ СЕТВИ

ослобођеним

површинама

у

првој

половини јула треба засејати кукуруз за
силирање
У

ратарско-

или

различите

повртарске

повртарској

биљке за коришћење у свежем стању или

производњи многи усеви имају сорте или

за конзервирање као што су купус,

хибриде

карфиол, боранија краставци и друго

кратке

вегетације,

што

омогућава да све површине са којих се до

поврће.

половине јула скидају или жању усеви,
могу да искористе за производњу другог
усева у истој години. Многи рани усеви
завршавају вегетацију у току јуна као
што су повртарски грашак, рана боранија,
салата и др. На овим парцелама могу се
гајити

усеви

за

производњу

зрна

кукуруза, соје сунцокрета или неког
другог усева. Код свих тих биљних врста
постоје

сорте

и

хибриди

кратке

вегетације које сетвом у току јуна могу
сазрети и дати задовољавајући принос
зрна. После жетве пшенице и осталих
стрних жита остају знатно веће површине
без усева.

Другу или пострну производњу
могуће је остварити једино у условима
наводњавања. Све површине у системима
за наводњавање на којима први (главни)
усеви завршавају вегетацију до 15. јула
треба користити за производњу другог
усева.

То

ће

допринети

бољем

коришћењу земљишта и система за
наводњавање

и

већем

дохотку

газдинства. Производња у циљу стварања
већег дохотка упућује на све веће
коришћење таквих површина за другу
жетву али је код нас таква производња
мало заступљена.
У

интензивној

пољопривредној

производњи треба поштовати правило да
у системима за наводњавање земљиште
треба да је непрекидно под неким усевом,
тако да се могу остварити две до две и по,
или

три

жетве

подразумева

годишње.

производња

Овде

се

међуусева

између два главна усева.

запремине од 300, 400 и 500 литара,

Пострна производња зелене масе

затим постоје и већи ношени расипачи

за исхрану стоке у свежем стању и

запремине преко 500 килограма, док се

силирање је сасвим сигурна

велике запремине, преко 1000кг углавном

у нашим

климатским условима. Кукуруз за силажу

користе као вучени расипачи.

се може сејати до 15. јула како би могао

Број

дискова

је

код

мањих

да формира клип и доспе до млечне или

расипача углавном један, док је на већим

воштане зрелости. Таква производња

два. Број лопатица на диску, које су

може

нашим

задужене за разбацивање минералног

подручјима до касно у јесен, до првих

ђубрива, се разликује. Углавном се на

мразева, а могуће је остварити висок

тржишту налазе расипачи са 4 или 6

принос доброг квалитета.

дискова.

се

изводити

у

свим

Положај
Љиљана Вуксановић

дискова

се

може

померати на тај начин што се одшрафи
лопатица, и затим се промени положај у
напред или у назад, у зависности од тога

РАСИПАЧИ МИНЕРАЛНОГ
ЂУБРИВА – ЦИКЛОНИ

у ком правцу расипач баца минерално
ђубре.
На тај начин се добија једнако
разбацивање и покривање њиве, а од
брзине

кардана

раздаљину

зависи

минерално

на

коју

ће

ђубриво

бити

узрок

лошег

разбацано.
Често

се

тражи

Расипачи служе, како им сама реч каже,

бацања и решава се тако да се једна

да разбацају минерално ђубриво на

ручица отвара више, а нека мање, али се

површину њиве, и на тај начин обезбеде

решење не налази баш из разлога јер је

прихрану посејане културе. Запремина

потребно

им се мери у литрима.

лопатица.

Постоје мали ношени расипачи

померити

сам

положај

СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРЕРАДУ МЛЕКА У IPARD
II ПРОГРАМУ

Специфични
Постоји неколико испробаних шема по
којима треба лопатице померати уколико
расипач не разбацује минерално ђубриво
подједнако на обе стране. Једна од шема
је таква да се свака друга лопатица
помери за једну рупу напред, као што је
приказано на фотографији. Уколико то и
даље не функционише, а имате овакав
расипач са 6 лопатица, испробајте неку
другу шему попут следеће варијанте,а то
је: Прва лопатица на други положај,
друга лопатица на последњи положај,
трећа лопатица на средњи положај,
четврта лопатица на други положај, пета
лопатица на последњи положај, шеста
лопатица на средњи положај. Уколико и
ова шема не успева тј уколико не
добијете једнако разбацивање ђубрива,
увек можете сами наставити и испробати
неку варијанту померања лопатица, док
не добијете жељени ефекат.
Марко Вељковић
дипломирани инжењер пољопривреде за
сточарства

критеријуми

прихватљивости инвестиције у ИПРД
програму је сектор млеко. ИПАРД треба
да се усредсреди на пољопривредна
газдинства са минимум 20 крава музара и
максимумом од 300 на дан подношења
пријаве.Улагања

треба

да

унапреде

објекте и опрему да би се достигли
стандарди ЕУ за хигијену и добробит
животиња и заштиту животне средине. У
сектору за производњу и промет млека
предвиђене су следеће инвестиције и то:


Инвестирање

у

изградњу

и/или/

реконструкцију објеката или штале за
музне краве попут машина за мужу,
хлађење

млека

на

газдинству,

складишне капацитете на газдинству,
у објекте и опрему за управљање
отпадом као и третман отпадних вода.

Инвестирање

у

изградњу

реконструкцију

или

опреме

обновљивих извора на газдинству.

или

Интензитет

помоћи

и

стопа

реконструкцију објеката или штала за

учешћа ЕУ Интензитет помоћи, изражен

музне

за

као део јавне подршке износи 60% од

производњу млека попут машина за

укупних прихватљивих трошкова, или

мужу, хлађење млека на газдинству, у

65% у случају када је инвестицију

објекте и опрему за управљање отпадом

реализовао

млади

као третман отпадних вода, мера за

млађи

40

спречавање загађења ваздуха у изградњу

подношења пријаве), односно, 70% за

или

за

инвестиције у планинским подручјима и

краве,укључујући

реконструкцију

опрему

капацитета

од

пољопривредник(

година

у

тренутку

складиштење

ваздуха,у

изградњу

додатних 10% може бити додељено за

капацитета за

складиштење стајњака

инвестиције у складиштење стајњака,

укључујући

специфичну

опрему

за

манипулацију и коришћење сточне хране

које су значајне за заштиту животне
средине.

и стајњака попут резервоара за стајњака
попут

резервоара

за

стајњак

,

специјализована опрема за транспорт
стајњака;

-

инвестирање

у

пољопривредну

механизацију

(

укључујући

тракторе

опрему;

-инвестирање

енергије

из

до
у

обновљивих

100KW)

и

производњу
извора

на

Пољопривредна
од

300

крава

газдинства
на

са

почетку

инвестиције су прихватљива за улагање у
изградњу

од укупне јавне помоћи. Корисник може
захтевати подршку без обзира на укупну
вредност инвестиције, за прихватљиве
трошкове у оквиру следећих граница и
то:
За

сектор

млеко

и

месо:

-минимални износ је 15.000 евра а

газдинству.

више

Стопа кофинансирања ЕУ је 75%

или

реконструкцију

максимални
Корисник

износ
може

је
да

1.000.000евра;
прими

укупну

подршку од максимално 1,5 милиона
евра јавне помоћи из ИПАРД II програма.

складишних капацитета за стајњак или у
специфичну опрему и механизацију за
манипулацију и коришћење стајњака;
-инвестирање у производњу енергије из

Драгана Јелић, мастер менаџер

У ИПАРД ОБАВЕЗНО СА
БИЗНИС ПЛАНОМ

структуру

и

обима

газдинству,

са

предходну

и

производње

тачним
текућу

подацима
годину

и

на
за
за

планиране године спровођења пројекта.
Конкурисањем
средства

из

за бесповратна

ИПАРД

програма

Наводе се они производи који се већ
производе на газдинству и који ће бити

пољопривредни произвођач мора имати

произведени у будућности.

бизнис план којим потврђује економску

производње морају бити дефинисани сви

исплативост инвестиције коју планира да

трошкови материјалних инпута. Јасно

реализује. За инвестиције које не прелазе

мора бити дефинисан и потенцијални

50.000

израдити

број радника са свим припадајућим

једноставан пословни план усаглашене

трошковима кроз месеце рада и бруто

форме са ИПАРД агенцијом.

зараду.

евра,

потебно

је

На

основу

У оквиру

дефинисане

производње и планираних производа
мора се направити план продаје за све
године реализације пројекта, где се
наводе потенцијалне количине и цене
производа, затим треба приказати и
структуру прихода од продаје производа,
подстицаја

и

ИПАРД

подршке

по

У уводном делу треба навести све

годинама реализације пројекта. Обавезно

основне

о

подносиоцу

је приказати годишњу амортизацију за

предмету

пословања

већ постојећу и нову механизацију,

информације

захтева

и

газдинства.

Евидентирати

средстава на газдинству

основна

опрему и објекте.

са прецизним

Кроз бизнис план треба приказати

подацима о власништву и структури

и структуру и динамику улагања са

земљишта,

вредности

укупним трошковима у основна и обртна

објеката, броју и категоријама животиња

средства, уз наводе о датуму завршетка

на газдинству.

инвестиције, датуму подношења захтева

површинама

и

У бизнис плану неопходно је
прецизно

дефинисати

постојећу

за исплату, износу и датуму добијања
ИПАРД подршке.

Ако се инвестиција реализује из
кредита неопходно је направити обрачун
кредитиних обавеза где за сваку годину
приказујемо

ануитет,

камату,

износ

отплатног дела и остатка дуга.
На основу пројектованих прихода
и расхода, уз урачунате подстицаје,
ИПАРД подршку и задате пореске стопе
пројектује се биланс успеха и означава
репрезентативна година. За сваку годину
реализације

инвестиције

на

основу

прилива и одлива средстава израђује се
новчани ток.

На основу добијених

резултата приступа се статичкој оцени
инвестиције, где се на основу добијених
података

даје

коначна

оцена

о

оправданости инвестицје.
Приликом израде бизнис плана
неопходно је навести и како и на који
начин ће се спровести ЕУ и национални
стандарди које захтева производња и
ситуација на газдинству.
Само јасно дефинисан пројекат
бизнис планом има реалне шансе да
добије средства из ИПАРД програма.

Виолета Петровић – Луковић
дипломирани инжењер агрономије

Агропонуда
омогућава
маркетинг
информације о понуди воћа, поврћа, живе
стоке и житарица.
Ова прва берза пољопривредних производа
коју је покренуло
Министарство
пољопривреде пласира информације о
понудама произвођача који се баве
воћарством, повртарством, ратарством и
сточарством.
Истовремено, систем ће формирати
претраживи
регистар
малих
пољопривредних произвођача.
ПССС
Крагујевац
доо,
са
својим
саветодавцима, помоћи ће Вам у пласману
вишкова
произведених
на
вашим
газдинствима.

