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УТИЦАЈ ПАДАВИНА НА РАТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
За пољопривредну производњу често се каже да је производња под
ведрим небом, и као таква подложна је утицају агроеколошких услова који у
највећој мери лимитирају овакву производњу. Агротехничким мерама
пољопривредници настоје да умање утицај агроеколошких услова на
производњу, а од тих услова, климатске прилике су један од најзначајнијих
фактора који утиче на висину и обим производње.
Падавине, односно њихова количина и распоред, поред температуре су
сигурно један од лимитирајућих чинилаца пољопривредне производње на
отвореном. Наводњавање је једна од агротехничких мера којима се у
производњи настоји смањити утицај падавина, али је ова мера доста скупа и
често недоступна. Највећи део ратарске производње одвија се у условима без
наводњавања у „ условима сувог ратарења“,тако да је потребна примена свих
агротехничких мера како би се утицај падавина свео на најмању могућу меру.
Оно што би сваки пољопривредник пре и током процеса производње требао да
има на уму је следеће:
1. Ратарска производња се одвија под ведрим небом и климатске прилике
утичу на примењену технологију производње. На висину падавина и
температуре немамо утицаја нити их можемо са сигурношћу предвидети али
њиховим редовним праћењем, нарочито краткорочне и средњорочне прогнозе
можемо донекле предвидети временске прилике и планирати избор културе и
сортимента, количине ђубрива и организацију посла. Данас постоје бројни
сајтови на којима се може пратити прогноза времена а један од поузданих јесте
сајт
Републичког
хидрометеоролошког
завода
Србије
(РХМЗ):
њњњ.хидмет.гов.рс
2. Анализом података о падавинама у зимском периоду може се уочити да
је велика вероватноћа да уколико има око 300 мм воденог талога у прериоду
октобар-март, тада се може очекивати повољна година
конкретно за
производњу кукуруза и соје. У сваком случају уколико су резерве зимске влаге
веће, за очекивати је повољнију годину, што има утицаја на примену азотних
нубрива (више кише - већа количина азота), избор хибрида или сорте и
густину сетве.
3. Избором култура може се донекле стабилизовати производња на
газдинству. Заменом једног дела површина амортизовао би се утицај
неповољних година на једну или другу културу.
4. Избор одговарајуће сорте или хибрида представља врло битан
чинилац високе и стабилне производње. За свако агроеколошко подручје
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треба бирати оне сорте и хибриде који сеодликују стабилним приносима и који
су мање подложни осцилацијама под утицајем временских прилика. У ту сврху
се сваке године изводе бројни сортни огледи да би се сагледало које сорте или
хибриди су најпогоднији за сетву на одрененомагроеколошком
подручју.
5. Анализа земљишта и адекватна примена ђубрива су врло битни јер
ђубрива чине и до 30% улагања у производњу. Основном агрохемијском
анализом добија се преглед плодности земљишта и на основу њега могуће је
одабрати одговарајућу формулацију ђубрива као и одредити потребне
количине.
Појачано ђубрење сиромашних земљишта доводи до већег повећања
приноса него ђубрење плодних земљишта. Примену азотних нубрива никако
неизостављати, јер азот је носилац приноса!
Целокупну количину фосфорних и калијумовихнубрива треба
заоравати у јесењер су ова два елемента слабо покретни па их треба унети у
зону корена.У случају мање количине зимских падавина уреу треба унет пре
затварања зимскебразде, како би се азот спустио дубље и подстакао развој
корена у дубље слојеве којидуже задржавају влагу.
6. Квалитетно семе никад није скупо и куповином доброг и квалитетног
семена се више штеди јер је зарада увек већа. Када се купује семе треба
тражити копију велике декларације о квалитету семена (обавеза продавца
семена да купцу да декларацију) и тек онда на основу података о квалитету
(клијавост, фракција, здравствено стање) одлучити се за куповину семена.

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
ПOСЛЕДИЦЕ СУВИШКА ВЛАГЕ У ЗЕМЉИШТУ
Сведоци смо да у вегетационој сезони 2019 год. имамо незапамћене количине
падавина које нису примерене за овај прериод када је ницајње и клијање врло важна
фаза за све сејане културе небитно да ли је у питању ратрство, воћарство или пак
ратарство. Последица сувишка влаге се одражава вишеструко, засигурно на приносе,
но оставља и последице које су видљиве на земљиште после оваквих ексцеса као што
је ова вегетациона сезона. Једном речју, убрзава се девастација земљишта која за
собом оставља урушене физичко хемијске особине, као и стварања анаеробних услова
у зони кореновог система која за последицу има стварање редукованих процеса који
су штетни док је видљиво стварање непропусних слојева и немогућност бављења
пољопривреде било које врсте. Једини лек је вршење разбијања створеног плужног
ђона или другим речима стварања услова за несметан раст и развој кореновог
система, а то је једино могуће мелиоративном мером ПОДРИВАЊА.
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Подривање и растресање земљишта није редовна агротехничка мера. Ове
машине не преврћу пластицу већ само парају и растресају земљиште. У нашим
условима потребно изводити ову радну операцију у свим слуцајевима где постоје
сабијени слојеви земљишта у којима биљка не може да расте нити да добија воду.
Биљка може бити ометена у свом развоју и због застоја вишка воде изнад сабијеног и
непропустљивог слоја или због недостатка воде која се налази испод непрпустљивог
слоја. Подривањем је могуће уклонити сабијеност земљишта, а тиме и опасност од
вишка, односно недостатка воде. Избор нагиба ножа је врло значајан за квалитет рада
подривача.
Рад са подривачима се обавља у свим условима рада како би било могуће
растресати и покретати земљиште. Најпогоднија је летња сезона при оптималној
влажности земљишта за растресање. Заједно са подривањем могу се уносити
минерална ђубрива, песак, креч и др. Дубина подривања зависи од својстава и
сабијеног земљишта, али у сваком случају плитко подривање има слаб ефекат.
Искуства су показала да подривање треба изводити најмање на дубини од 60 цм.
Радна ширина, односно размак измеду радних делова у зависности од услова рада се
креце од 70 – 140 цм.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
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ФУЗАРИОЗЕ ПШЕНИЦЕ – FUSARIUM SPP.
Пшеница и јечам овом болешћу могу бити заражена током целе
вегетације у зависности у ком стадијуму развоја је зараза наступила. По
нападнутом делу биљке разликујемо :
1. Палеж клијанаца
2. Пропадање младих биљака
3. Палеж класова
Фузариозна трулеж корена и приземног дела стабла (Ф. граминеарум) се
јавља у пољу у време класања у виду превременог угињавања биљака и
појавом белих класова, који у влажним условима постају црни. На чвору
бокорења и приземном делу стабла оболелих биљака јављају се издужене мрке
пеге, с мање или више некротираним коленцима. Често се на стаблу не могу
видети јасни симптоми ове болести
Палеж класова – (Fusarium graminearum)- Ово је најчешћи тип обољења
и најдеструктивнији. До заразе може доћи од цветања до краја вегетације.
Највеће штете настају у годинама када у цветању владају високе температуре
(изнад 25ºЦ) уз високу релативну влажност ваздуха (изнад 85%). Болесна зрна
заражена током оплодње ситнија су, смежурана и често губе клијавост. Што је
до заразе дошло касније у вегетацији зрна имају “нормалнији” изглед и масу,
добро су наливена и, по правилу, не губе клијавост.
Симптоми болести : лако се уочавају на пољу у млечној фази зрења када
су здрави класови зелене боје и нешто повијени од тежине зрна, док су
болесни класови или делови класа сламнато жуте боје и усправни, а на бази
појединих класића, ако је релативна влажност ваздуха висока, могу се уочити
наранџасте или ружичасте превлаке. Заражени могу бити поједини класићи,
део класа или цели клас. Услед заразе од Fusarium gramineraum долази до
смањења приноса као и што је веома значајно до могућности синтезе
микотоксина који могу бити опасни по здравље људи и животиња.
Сузбијање : Препорука је да се превентивни третман једним од
регистрованих фунгицида уради у време класања и почетка цветања : Duett
ultra-0,4-0,6 lit/ha, Bamper P-0,75-1 lit/ha, Duofen plus-1,5 lit/ha, Antre
plus-1,5 lit/ha, Artea 330EC-0,5 lit/ha, Prosaro 250 – EC 0,75-1 lit/ha.

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ

6

САДЊА ЈАГОДЕ
Са припремом земљишта треба кренути што раније у пролеће.
Вишегодишње површинске усеве остављене преко зиме треба уништити
хербицидом широког спектра. За примену методе системског уништавања
преосталог бусења (содизација) неопходно је оформити редове. Ако се
постављају издигнуте леје треба их формирати када је земљиште довољно
влажно за обраду. Леје треба да буду 20 - 25 цм високе и 30 – 40 цм широке.
Формирање оваквих леја посебно је погодно код тешких и влажних
земљишта, јер она омогућавају адекватну дренажу. Пожељно је да садне леје
буду уједначене, што подразева узоравање, тањирање или дрљање и
фрезирање, да би се уситнили крупнији бусенови.
У зависности од обраде земљишта током претходних сезона, неке од
ових операција могу се извести у јесен пре садње. Редове је најбоље поставити
у правцу северјуг како би се обезбедила максимална изложеност сунцу, боља
вентилација и проток воде. Могуће је да се не могу испунити оба ова услова,
стога одгајивач мора да закључи који ће од ова два фактора стварати више
потешкоћа на датој парцели.
САДЊА
Уобичајено је да се млади бокори који су прошли кроз период зимског
мировања користе за садњу јагоде на гредицама (банковима), уз застирање
землиишта фолијом. Оне се преузимају у сноповима као саднице са голим
кореном, а могу се засадити у пролеће када је земљиште спремно за обраду.
Корисно је потопити корен саднице у воду на неколико сати пре садње.
Живићи са голим кореном могу се посадити на истој дубини на којој су биле
пре ископавања. Ако се садња одложи до краја маја и почетка јуна,
препоручује се да се саднице засаде на мањем растојању у реду (30 цм). Не
препоручује се да се крунице које су прошле кроз период мировања саде касно
у лето и јесен, јер оне надаље губе на бујности дајући врло мали број столона,
односно живића. Препорука је да се “фриго саднице” јагоде саде у јулу а
најкасније до краја И декаде августа.
НЕГА У ГОДИНИ САДЊЕ
Брзо након садње, на бокорницама се јавља неколицина листова, као и
цветови. Ови цветови ини цирани су током претходне јесени у расаднику пре
уласка у период мировања. Најбоље је отклонити цветне дршке са цветовима у
години садње како би се стимулисала појава столона у одређеној форми леје,
што опет резултира већим приносима у наредној години. Из пупољака који се
образују у пазуху новог лишћа, јагода током вегетације сукцесивно формира
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столоне. Столони, односно живићи се интензивније образују почетком лета.
Поставите или обликујте нове столоне како би попунили леју, задржавајући
притом ширину леје на максимално 45 цм. Столоне изван овог простора треба
увући у леју или одсећи уколико је густина адекватна.
НАВОДЊАВАЊЕ
Успешно постављање засада захтева адекватно наводњавање, којим се
обезбеђује задржавање 50% воде у земљи током прве вегетације. Препоручује
се систем заливања у танком млазу, а требало би га поставити пре садње. У
средишњи део леје, целом дужином, може се поставити савитљива иригациона
трака која се може и укопати у зону испод корена, нарочито код издигнутих
леја. Тензиометар је најбољи начин надгледања влажности земљишта, мада се,
по правилу, користи 2.5 до 5.0 цм воде недељно у комбинацији са падавинама у
години садње.
ПРИХРАНА САДНИЦА
На око 4 недеље након садње применити 35- 45 кг Н /ха. Препоручује се
додатна прихрана крајем лета применом 35 кг Н /ха. Испитивањем земљишта
може се утврдити да ли треба употребити мању количину азота него што је
приказано (током године садње), нарочито на тежим земљиштима. Калцијум
нитрат (калцијумова со) представља најбољи извор азота у години садње.
Проценат азота у обичним ђубривима може се видети у табели 2. Не
заборавите да израчунате количину вештачког ђубрива само за простор на
коме су засађене саднице.
СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА
Брзо сузбијање корова значајно је код система гајења под фолијом, како
се коров не би утврдио у засаду. Примените хербицид којим се спречава појава
корова пошто се корен саднице утврди у леји. У години садње обично се јавља
потреба за плитком обрадом земљишта око садница, како би се избегла
употреба хербицида и напредовање корова. Коров се најинтензивније јавља
током јуна, јула и августа, тако да усмеравање пажње на његово сузбијање
током овог периода даје најбоље резултате. Малчирање сламом се користи у
циљу заштите током зиме, а потом и за сузбијање корова у наредним сезонама,
заједно са применом хербицида и ручног плевљења.
ЗАШТИТА ТОКОМ ЗИМЕ
Биљке улазе у период мировања крајем јесени (од средине до краја
новембра). Да би се бокорнице заштитиле од екстремно ниских температура и
померања земљишта, а потом и исушивања, користи се малч којим се
прекривају саднице. Као малч, обично се користи слама од пшенице, мада се у
ове сврхе успешно може користити и слама од ражи и суданске траве. Слама од
јечма и овса не пружају адекватну заштиту. Јагоде могу претрпети знатна
оштећења без заштите током зиме.
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Обично се преко садница наноси од 4 – 9 цм сламе. Да би се обезбедио слој
сламе дебљине 2,5 цм по хектару потребно је 2,5 Т сламе. Слама не би требало
да има семе, а нарочито семе од корова. Наношење малча је обично
механизовано – машином која сече и распршује сламу преко леја. Постоји
велики број различитих машина у погледу врсте бала сламе и метода примене
(бацање сламе насупрот наношењу на леје). На мањим парцелама, малчирање
се може обавити и ручно, уз пажњу да дебљина слоја нанесене сламе буде
равномеран.
Алтернативни материјали, као што су ткани материјали или вештачки
снег, такође се користе у сврху заштите од ниских температура, али је заштита
притом ограничена. Сламу не би требало користити све док јагоде не уђу у
период мировања. Сачекајте док прође неколико јаких мразева, и лишће
постане потпуно дехидрирано. Малч се мора применити пре него што наступе
температуре довољно ниске да изазову оштећења, и пре снежног покривача
после кога малчирање не би имало ефекта. Малчирање примењено
непосредно пре смрзавања земљишта даје најбољи ефекат. Иста процедура
понавља се из године у годину, догод се засад обнавља.

Дипл. инж. МИЛОРАД ЈОЦКОВИЋ
ПОДСТИЦАЈИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ
ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
И НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
Сертификација представља поступак контроле и оцењивања процеса
производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за
проверу квалитета производа добијених методама органске производње,
пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла
и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег
квалитета „српски квалитет”, које су извршене у лабораторијама овлашћеним
од стране министарства надлежног за послове пољопривреде у складу са
посебним прописима, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова
усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета,
издавање документа којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним
захтевима у погледу производње, за производе у периоду конверзије у
органској производњи, односно усаглашеност производа са спецификацијом,
за производе са ознаком „српски квалитет”.
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У складу са Правилником о подстицајима за спровођење активности у
циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског порекла (Службени
гласник РС“ број 39/2018 од 25.05.2018. године) ближе се прописују врсте
подстицаја кроз
сертификацију система квалитета хране, органских
производа и производа са ознаком географског порекла.
Подстицаји обухватају подршку сертификaцији (за лица уписана у
Регистар пољопривредних газдинстава):
система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS,
GOST-R стандарду - за правно лице и предузетника,
добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду - за физичко лице,
правно лице и предузетника,
система квалитета хране према HALAL стандарду - за правно лице и
предузетника,
система квалитета хране према KOSHER стандарду - за правно лице и
предузетника,
производа добијених методама органске производње - за физичко лице,
правно лице, предузетника и удружење.
производа са ознаком географског порекла - за физичко лице, правно
лице,предузетника и удружење.
производа са ознаком „српски квалитет” за физичко лице, правно лице и
предузетника ,
и то за предмет подстицаја који је реализован од 01.новембра претходне
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године до дана подношења захтева у текућој године. Захтев се подноси за
један или више подстицаја Управи за аграрна плаћања за сваку календарску
годину од 01.марта до 31. октобра.
Уз захтев се доставља и следећа документација:
сертификат, у зависности од врсте подстицаја за који се захтев подноси –
копија,
рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу трошкова сертификације
за подстицај за који се подноси захтев – оригинал или оверена копија,
доказ о извршеном плаћању трошкова и то: налог за уплату и одоговарајући
извод оверен од стране банке за правно лице, предузетника и удружење, као и
за физичко лице ако је извршено безготовинско плаћање, односно
одговарајући фискални исечак уколико је физичко лице плаћање извршено
готовински - оригинал или оверена копија ,
сертификат о акредитацији, као и обим акредитације сертификационог тела
које је извршило послове сертификације, издат од стране надлежног тела за
послове акредитације, и то само за подстицаје за сертификацију систем
управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R
стандарду и и добру пољопривредну праксу према GLOBALG.A.P. стандарду копија.
Потребно је на Захтев уписати и број катастарске парцеле, катастарску
општину и општину на којој се налази објекат, односно обавља прозводња,
прерада производа који су предмет подстицаја.
Сва документација треба да гласе на подносиоца захтева и да буде издата у
периоду од 01.новембра претходне календарске године до дана подношења
захтева, а документација издата на страном језику мора бити преведена,
издата од стране овлашћеног судског тумача.
Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у
2019.години износ подстицаја је 50% , односно 65% за маргинална подручја,
без обрачунатог пореза на додату вредност, од износа увођења стандарда,
односно трошкова сертификације и утврђује се према месту у коме се налази
објекат који је предмет подстицаја, односно у коме се производе производи
који су предмет подстицаја. Највиши укупни износ подстицаја по кориснику
је 500.000 динара.

Мастер агроекономије МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
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ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ НА САРАДЊУ СА ПССС
Шабац
Поштовани пољопривредници, наше и ваше Министарство
пољопривреде отворило је сајт за ваше понуде и продају
пољопривредних производа где можете путем ПССС Шабац да
понудите вишак производа са вашег домаћинства на бесплатан
начин преко сајта: www.agroponuda.com

ВАЖНА НАПОМЕНА

На сајту министарства www.stips.minpolj.gov.rs можете видети:
- тренутне цене пољопривредних производа у централној Србији
- цене по окрузима и Војводини,
- као и цене пољопривредних производа у Црној Гори, Хрватској и
EU
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Билтен ПССС Шабац
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