
МОДУЛИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ 

 

МОДУЛИ ИЗ ОБЛАСТИ Саветодавни послови у пољопривреди 

 

Модул   Пројектовање подизања вишегодишњег засада (малина, 

боровница) 

 

Тип модула Тематско, теоријско предавање и обука на терену  

Образложење Воћарство представља једну од најрентабилнијих грана биљне 

пољопривредне производње, али су резултати који се остварују у 

воћарској производњи још увек испод реалних могућности. У 

последње време расте интересовање за воћарску производњу и 

подизање савремених интензивних засада који захтевају велика 

улагања финансијских средстава. С обзиром на то да су воћке 

дуговечне биљке и њихова експлоатација траје дужи низ година 

заснивање нових воћњака представља сложен и веома одговоран 

посао. У противном, направљене грешке се врло тешко могу 

исправити, а негативне последице погрешно заснованог воћњака се 

испољавају током читавог експлоатационог периода и због њих 

произвођачи воћа трпе велику економску штету. За успешно 

заснивање интензивних воћњака потребно је стручно знање које ће 

омогућити изналажење најбољих технолошких решења у конкретним 

агроеколошким, социјалним и економским условима. Због тога  је 

поред познавања захтева појединих врста и сорти, пре доношења 

одлуке о инвестирању у воћарску производњу потребно урадити 

економско финансијску анализу подизања засада у датим 

агроеколошким условима. 

Јагодасте врсте воћака, а нарочито малина и боровница, су веома 

значајне за привреду Србије. Свежи плодови се углавном пласирају 

на домаћем тржишту, док се свежи плодови боровнице и смрзнути 

плодови малине највише извозе на тржиште ЕУ и Русије. У циљу 

унапређења производње малине и боровнице неопходно је уводити 

савремене системе гајења, пратити измене сортимента, користити 

сертификовани садни материјал и повећати површине под 

пластеницима и тунелима. 

Едукација ће бити спроведена у функцији унапређења саветодавног 

рада ПССС у циљу пружања адекватних информација произвођачима 

заинтересованим за подизање нових интензивних засада и повећања 

конкурентности пољопривредне производње Републике Србије. 

Циљна група Саветодавци из области воћарства и виноградарства из 22 ПССС 

  

Резултати едукације  Саветодавци ће обновити и допунити знања о подизању савремених 

интензивних засада малине и боровнице, укључујући анализу 

погодности климатских и земљишних услова за успевање, правилан 

избор сорте, као и калкулацију подизања 1 ха засада воћака. На 

основу стечених знања саветодавци ће бити оспособљени да заједно 

са саветодавцима за заштиту биља и агроекономију припреме 



адекватан предлог – пројекат подизања вишегодишњег засада за 

произвођаче заинтересоване за улагања у интензивну воћарску 

производњу 

 

Садржај Теоријски и практични део едукације: 

- Анализа агроеколошких услова за заснивање засада 

- Избор сорте и система гајења 

- Организација земљишне територије, израда плана засада 

- Предлог система противградне заштите, система за наводњавање 

и за набавку механизације 

- Припрема земљишта за подизање воћњака 

- Избор садног материјала 

- Садња воћака 

- Нега младог воћњака 

- Нега засада у роду 

- Извори средства за финансирање подизања вишегодишњих 

засада 

- Анализа логистичких услова и тржишта 

- Стратегија пласмана 

- Економско финансијска анализа подизања 1 ха засада  

- Прeдрaчун трoшкoвa припреме земљишта за заснивање засада 

(уређење земљишта, поправка хемијских особина земаишта, 

основна oбрaда и површинска припрема земље за садњу).  

- Прeдрaчун трoшкoвa набавке противградне заштите, система за 

наводњавање, механизације 

- Прeдрaчун трoшкoвa садног материјала и садње 

- Предрачун трошкова неге засада до ступања у пуну родност 

- Рекапитулација трошкова заснивања до ступања у период пуне 

родности 

- Предрачун трошкова неге засада у периоду пуне родности 

 

Oбилазак савремених засада малине у инвестиционом периоду и 

пуној родности и упознавање са кључним тачкама у току подизања и 

одржавања 

Oбилазак савремених засада у боровнице у инвестиционом периоду 

и пуној родности и упознавање са кључним тачкама у току подизања 

и одржавања 

 

Метод Презентације, предавање, рад у групама, практичан приказ на терену, 

интерактиван рад, дискусија 

Период Први / Други квартал 

Трајање  3 дана (један дан теорије и два дана теренске обуке) 

Локација ИПН/онлајн и терен у договору са предавачима 



 


