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Модул   Органска ратарско - повртарска производња  

Тип модула Тематско, теоријско предавање 

Образложењe Органска производња је систем одрживе производње који се базира на 

високом поштовању еколошких принципа путем рационалног 

коришћења природних ресурса, употребе обновљивих извора 

енергије, очувања биолошке разноликости и заштите животне 

средине. Она се заснива на биолошкој равнотежи система земља - 

биљка - животиња – човек и тежи успостављењу затвореног система 

биљно-сточарске производње. Органска производња је од посебне 

важности за одрживи развој руралних подручја и повећање социјалног 

и економског стандарда и квалитета живота. Kоришћењем природних 

метода, ослањајући се на локалне изворе енергије и инпуте са 

газдинства, има за циљ успостављање јединственог система биљне и 

сточарске производње. Свест о здравственом аспекту значаја органске 

производње и неопходности очувања и заштите животне средине је у 

константном порасту. Тржиште органске хране, као одговор на захтев 

за безбедном и квалитетном храном и заштитом животне средине 

непрекидно расте и развија се, како у свету тако и у Србији. Органски 

стандард је првенствено уведен да „увери“ потрошача да је процес 

производње у складу са заштитом животне средине, мањег утицаја на 

природни екосистем, мању примену инпута, да је одржив, да су 

производи мањег или без садржаја резидуа штетних материја. 

Интересовање за укључивање у органсу производњу расте и у 

претходним годинама се у Србији запажа пораст броја органских 

произвођача, пољопривредне површине под органском производњом 

се увећавају, а развија се и органска сточарска производња која 

нарочито има потенцијал у брдско планинским подручима Србије. 

Органску производњу у условима Републике Србије првенствено 

треба развијати на породичним газдинствима, jедан од услова за то је 

располагање специфичним знањима и техникама за одрживо 

управљање органском производњом. За сертификоване органске 

прозвођаче је отворено локално тржиште, међутим Србија има 

завидан потенцијал за извоз органских, производа, нарочито воћа и 

брзина развоја извоза и диференцијација понуде захтева 

сертификацију у складу са органским стандардима квалитета. У 

последњој деценији износ извоза органских производа порастао је за 

10 пута,  а највећи раст до сада је забележен у 2020. години када је 

извоз органских производа порастао за скоро 28% у односу на 2019. 

годину. За мала пољопривредна газдинства, један од главних 

покретача укључивања у сертификовану органску производњу je 

значајна разлика у износу подстицаја за органску производњу у 

односу на подстицаје за конвенционалну производњу. Велики изазов 

за произвођаче су овладавање технологијом и методама ратарско-

повртарске прозводње, агротехничким мерама, негом засада, 

заштитом и исхраном, али је врло важно произвести и одговарајуће 

биљне врсте које су неопходне за исхрану животиња које се узгајају у 

систему сертификоване органске производње, јер је заснивање 



органске сточарске производње могуће само уз истовремено 

заснивање органске биљне производње. Стога, за развој органске 

сточарске производње неопходно је обезбедити произвођачима 

овладавање знањима и техникама узгајањања биљних врста 

намењених исхрани животиња. Саветодавна служба је значајан 

фактор како мотивације произвођача за укључивање у органску 

производњу, демистификације органске производнње и 

сертификације, исто тако и подршка при остваривању субвенција, 

вођењу евиденције на газдинству, процени могућности за скраћење 

периода конверзије, тако и за подизање нивоа знања о технологији и 

методама ратарско повртарске производње. С обзиром да су 

саветодавци имали могућности да се обуче о основним стандардима 

органске производње, прописима, сертификацији и поступцима за 

укључивање произвођача у органску производњу, вођењу 

документације итд, предстоји им да унапреде постојећа знања из 

области технологија узгајања ратарских и повртарских врста по 

методама органске производње. Циљ едукације је трансфер знања до 

пољопривредних произвођача усмерен на подизање стандарда у 

органској биљној прозводњи. 

Циљна група Саветодавци из 22 ПССС задужени за послове из области ратарства и 

повртарства, органске производње, мелиорација и области заштите 

биља ако је онлајн 

 

Резултати едукације  Саветодавци ће овладати знањима која се заснивају на процени стања 

и давању савета у складу са ресурсима и потребама за организовање 

органске биљне производње производње на газдинству, уз 

уважавање савременог приступа који подразумева очување 

природних ресурса и максимално коришћење инпута пореклом са 

газдинства. Све то, биће усклађено са потребом да се у производњи 

обезбеди квалитет, квантитет, континуитет и конкурентност 

органских производа. 

Садржај 

Теоријска предавања 

- Еколошка инфраструктура на газдинству 

- Обрасци и документација (захтеви за одобрења и изузећа, база 

репродуктивног материјала) 

- Обавезе произвођача укључених у органску производњу 

- Обележавање органских производа и производа из периода 

конверзије 

- Технологија органске производње жита: крупник, раж, овас, 

просо, хељда  

- Технологија органске производње легуминоза: сточни грашак,  

црвена детелина, луцерка 

- Технологија органске производње индустријског биља: 

сунцокрет, соја и уљана репица  

- Технологија органске производње лековитог, ароматичног и 

зачинског биља: камилица, невен, бела слачица, жалфија, одољен  

- Технологија органске производње коренастог, кртоластог и 

луковичастог поврћа 

- Технологија органске производње салата и лиснатог поврћа 



- Технологија органске производње купусњача, плодовитог и 

врежастог поврћа 

 

Метод:  Презентације, предавање, рад у групама, интерактиван рад, дискусија  

Период   Четврти квартал  

 

Трајање Три дана  

 

Локација ИПН/ онлајн 

 


