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Основна мера којом се усклађује раст и родност воћке
претставља резидба.
Ипак она је често недовољна па се, готово сваке године,
примењује проређивање плодова.
Овом помотехником добијају се квалитетнији плодови,
онемогућава алтернативно рађање, олакшава заштита и берба,
добија принос екстра класе, а самим тим и већа добит.
Најбољи услови за проређивање јесу тихо време, температура
између 15 и 25 ºC.
Бресква се проређује после опадања неоплођених цветова и заметнутих плодова.
На овај начин врши се контрола осталих плодова и њихово проређивање, уколико су
заметнути у превеликом броју.
Време које је најповољније за ову меру јесте на почетку друге половине развитка
плодова, односно 14 до 20 дана после цветања .
За ову меру, плодови се кидају руком, или им се секу петељке непосредно испод основе
плода.
Све сорте не могу се проређивати истовремено.
Прво се проређују ране сорте, затим оне које су имале велико заметање плодова и на крају средње
позне и позне сорте.
Такође, интензитет проређивања зависи од величине и конституције хабитуса воћке, дужине
мешовитих родних гранчица, као и од самог броја заметнутих плодова.
На почетку прореде плодова прво се избацују плодови близанци, оштећени или деформисани
плодови, они који су заостали у расту, као и плодови у потпуној засени у круни.
Пракса је да се на средње развијеним мешовитим гранчицама оставља 3-4 развијена плодића, док
на дужим мешовитим гранчицама требало би изабрати 5-6 плодића који су оптимално изложени
светлости.
Најбоље је проредити плодове на основу њиховог квалитета, и
виталности саме гране на којој се они налазе, али произвођачи у
својим засадима практикују да плодове брескве остављају на размаку
шаке.
Иако се хемијско проређивање цветова и плодова брескве
испитује и анализира дужи низ година, још увек није регистровано
довољно сигурно и поуздано средство за ову намену, тако да се
најидеалније проређивање брескве за сада обавља ручним путем.

Снешка Новковић
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Сунцокрет је познат и као биљка која даје велику количину зелене масе и добар материјал
за силажу. Селекционисане су сорте које дају обилну зелену масу, а семе тих сорти је крупније од
семена сунцокрета за производњу уља.
Снажним кореновим системом, који продире у земљиште дубље од 2m, добро користи
влагу земљишта па и сушу боље подноси од многих других усева. Сунцокрет је биљка којој
одговара топлота и велика количина воде, као и кратак дан. У условима дугог дана расте у
висину, ствара велику количину зелене масе, а зауставља се цветање и сазревање. Предност
сунцокрета за силажу и зелену крму је у томе што се он задовољава са мало влаге, тј. треба му 35
до 40% од укупне количине воде потребне сунцокрету за производњу уља. Сунцокрет за силажу
коси се у стадијуму цветања, (а за зелену крму и раније) и дозрева за 75 до 110 дана. У условима
високе температура и ниске влажност ваздуха скраћује се његов вегетациони период.
Сунцокрет веома добро реагује на стајњак па га треба унети у јесен у количини од 20-30
t/ha. Од минералних ђубрива препоручује се 60-100 kg/ha азота, 60-80 kg/ha фосфора, и 100-120
kg/ha калијума. Две трећине фосфорних и калијумових ђубрива уноси се са основном обрадом а
преостала трећина пре тањирања, са 20-30 kg/ha азота. Сетва се обавља од почетка до краја јула.
Сунцокрет за зелену крму сеје се на међуредни размак од 25-30 cm, са 25-30 kg/ha семена масе
1000 зрна од 80gr. На тежим земљиштима дубина сетве износи 4-5 cm,а на лакшим 6-7 cm.
Препоручује се лагано дрљање пре ницања, попречно на правац редова. Дрљање младих усева
повећава принос зелене масе за 30-40%. Пре међуредног култивирања треба га прихранити са 40
kg/ha азота, а остатак азота се даје кад биљка достигне висину од 30-40cm. За зелену крму,
сунцокрет треба користити када су биљке у фази формирања глава. За силажу се препоручује кад
почне цветање па све до онда кад је 2/3 цветова у цвету. Тада се постиже највећи принос зелене
масе и најбољи квалитет силаже. Хранљива вредност силаже се повећава ако се сунцокрет сеје са
различитим легуминозама и другим усевима. Могу се узети ове смесе легуминоза: грахорица,
сточни грашак, соја, сточни боб. Пошто легуминозе имају краћу вегетацију него сунцокрет, сеју
се тек онда кад сунцокрет никне. Сеју се ускоредом сејалицом након дрљања.
Просечни приноси зелене масе се крећу од 40-50 t/ha у „ нормалним „ годинама.
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Љиљана Вуксановић

Основну масу волуминозне, зелене хране у нашој земљи пружају природни и сејани травњаци.
Принос на пашњацима је прилично мали: 500-1000 кг. по хектару, а на ливадама око 3000 кг.
Квалитет трава није задовољавајући највећим делом због трава слабије класе (3. и 4.), а делом и
због слабијег квалитета земљишта, нарочито у брдским и планинским пределима.
Зелена храна би требало лети да буде основа исхране говеда и то 150 до 180 дана, а ако може и
дуже.
Исхрана зеленом масом има већи ефекат у смислу производности, него када се та иста маса
силира или конзервише на неки други начин.
Најједноставнији и под одређеним условима најекономичнији начин коришћења зелене травне
масе је испаша. Ако је травна смеша квалитетна, високопроизводне краве могу да дају око 20 кг.
млека, а јунад у тову да остваре дневни прираст од 800-1000 грама.
Наравно да се увођењем концентрата повећава производност грла.
Просечан састав зелене хране је у процентима:
-вода--------------70-80
-протеин---------3-5
-маст--------------0,7-1
-БЕМ--------------9-14
-целулоза---------5-7
-пепео-------------2-4
У фази раста млада и сочна зелена маса садржи више воде, а мање суве материје у којој се налази
висок удео протеина ( до 25 % ), а мали удео сирове целулозе ( до 20 % ) у сувој материји. Код
старијих биљака удео протеина опада, а целулозе расте и у пуном цвету износи и преко 30 %. Те
промене су изразитије код трава него код легуминоза.
Да би се најбоље искористиле хранљиве материје, задржао висок проценат протеина, задржао
релативно низак проценат целулозе, најбоље је траве и легуминозе користити у фази краја
пупољка и самог почетка цветања.

Горан Јоксић
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LUCERKA
Jedanodbitnihfaktorakojiuticunastabilnostiproduktivnostu
stocarskojproizvodnjiupravo
stabilnaproizvodnjastocnehrane, tj. pravilnorešenakrmnabaza.

je

U takvimuslovimagajenje krmnogbiljamorabitiadekvatnozastupljenoiprilagodjenouslovimasredine.
Prevelika
ulaganja
u
tj.stocnehrane,moguuticatinarentabilnoststocarskeproizvodnjei
vezinacenustocarskihproizvoda.

s

proizvodnjukrmnogbilja,
tim
u

Upravoiztograzlogaproizvodnjakrmnogbiljamorabitiprilagodjenauslovimasredine,
moravoditiracuna o izborukrmnihkultura, nacinugajenjaiiskorišcavanja.

gde

se

Novijanaucnasaznanja
u
proizvodnjikabastestocnehranenaoranicamadajumogucnostjeftinijeikvalitetnijeproizvodnjekrmnogb
ilja.
Proizvodnjakrmnogbiljanajboljespajabiljnuistocarskuproizvodnju,
teiztograzlogamožedatinajvecidoprinos
proizvodnjizdravstvenoispravnehraneuzujednoocuvanjeprirodnesredine.

u

Lucerkaicrvenadetelinasunajvažnijevišegodišnjeleguminozenanašimprostorima.
Glavnirazlogzbogkojeg se velikibrojproizvođačaodlučuje da nasvojimparcelamagajiovevrstejeste
pre svegavisokprinoskvalitetnogsena.
U četiri do pet otkosagodišnje, ukupnaprodukcijasuvematerijekodovihvrstakreće se ipreko 18
tonapohektaru.
Dobijenoseno, u zavisnostiodvremenakošenjainačinačuvanja, odličnog je kvaliteta s
visokimsadržajemsirovihproteina
(18-22%),
odličnesvarljivosti,
povoljnogaminokiselinskogsastavai
s
visokimsadržajemmineralnihmaterija,
posebnofosforaikalcijuma.

Imajući u vidu da
sugenetskipotencijalidomaćihsortilucerk
eicrvenedetelineoko20
tonasuvematerijepohektaru u
godinamapuneeksploatacije, nameće se
zaključak da sveprednostiovihvrsta u
praksinisu u potpunostiiskorištene.
Miraš Zagrađanin
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Производња парадајза је високоакумулативна и профитабилна производња, уколико се
примењује савремена технологија у производњи и најновија сазнања и достигнућа добијена у
области повртарства. Да би се остварили високи приноси, неопходно је примењивати што шири
плодоред, ђубрење органским и минералним ђубривима, потпуна агротехника и коришћење
најпродуктивнијих сорти и хибрида најновије генерације.
Такође, је изузетно важно у производњи да се влажност земљишта одржава редовним
наводњавањем. У противном ако се смењују влажни и сушни периоди, долази до пуцања плода.
Најбоље додавање воде парадјзу је системом“ кап по кап“, који се углавном користи у
заштићеном простору или тамо где нема довољно воде за наводњавање. На отвореном пољу
предност над другим начинима наводњавања имa заливање браздама, мада се у широј
производној пракси обично користи заливање вештачком кишом. Kод наводњавања парадајза у
пракси се боље показало ређе и обилније наводњавање јер чешће наводњавање влажи само
површински слој земљишта што доводи до формирања плитког кореновог система.
Селекцијом парадајза у нашој земљи баве се три институције: Научни институт за ратарство и
повртарство у Новом Саду, Центар за повртарство у Смедеревској Паланци и приватна фирма
„Супериор“ из Велике Плане. Најчешће гајене сорте које се одликују највећом продуктивношћу у
Централном делу Србије наводе се: Бачка, Књаз, Алпарац и Новосадски ниски.
Улагања у ову производњу су велика и највише се односе на улагања у органска и минерална
ђубрива и пратеће трошкове што чини око 29% од укупних трошкова производње. Значајно
улагање је и у радну снагу, односно извођење операција окопавања, проређивања плодова и бербе
што износи око 31% од укупних трошкова производње.
Остварена добит са просечним приносом од 40 t /ha плодова парадајза износи 155.479,00
динара, или (2392,00 еура) што обезбеђује значајну акумулацију. То значи да је цена коштања
произведеног килограма парадајза 4,11 динара а наши прерађивачи откупљују парадајз по 7-8
динара по килограму. Цена парадајза на кванташким пијацама на велико достиже цену 15-20
динара по кг, што произвођачима оставља још већу добит. Из напред наведеног се може
закључити да је производња парадајза економски исплатива али је ипак најисплативија и
најсигурнија у систему за наводњавање или у пластеничкој производњи.
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Драгана Јелић, мастер менаџер

Воћарство и виноградарство, у шумадијском округу, представљају једну од најзначајнијих
области у пољопривредној произвднји.За бројне воћаре и виноградаре издвајамо правилнике о
подстицајима које могу користити у 2014. години
1.Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
Кредити, који се одобравају на рок од једне до три године са грејс периодом (периодом
мировања) до годину дана који је обухваћен периодом отплате, одобравају се и исплаћују у
динарима, без валутне клаузоле. Каматна стопа је 6% за кредите пласиране у развој ратарства,
воћарства, виноградарства, повртарства, цвећарства и за у улагања у пољопривредну
механизацију и опрему.Право на кредитну подршку остварују физичка лица – носиоци
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица
(земљорадничке задруге са најмање 10 чланова задруге који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и микро и мала правна лица). Укупан износ кредита за физичка
лица, предузетнике и правна лица је до 5.000.000 динара, а за земљорадничке задруге
до15.000.000 динара.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије потписало је
уговоре са 13 банака и 6 осигуравајућих кућа. Уговори су потписани са Комерцијалном
банком, Прокредит банком, Банка Интезом, Креди – Агрикол банком, Ерсте банком, Hypo
банком, Societe Generale банком, Opportunity банком, Сбербанком Србија, НЛБ банком,
ОТП банком, Московском банком и Поштанском штедионицом, као и са осигуравајућим
кућама ДДОР Нови Сад, Делта Ђенерали, Дунав осигурањe, Глобус, Триглав и Миленијум.
2.Правилник о подстицајима за подизање вишегодишњих производних засада воћака
и винове лозе
Овим правилником ближе се прописују подстицаји програмима за инвестиције у пољопривреди
за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета, који обухватају подршку за
инвестиције у пољопривредну производњу кроз подстицање подизања вишегодишњих
производних засада воћака, винове лозе и хмеља, и то врсте, услови и начин остваривања права
на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на
подстицаје и максимални износ по кориснику подстицаја за подизање производних засада.
Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:
-подршку подизања нових интезивних производних засада са савременом технологијим гајења
воћа,
винове
лозе
и
хмеља,
са
наслоном;
-припрему земљишта за подизање производних засада.
Право на подстицаје за подизање производних засада остварује се тако што правно лице,
предузетник и физичко лице, у складу са законом и овим правилником, подноси захтев на
Обрасцу – Захтев за коришћење подстицаја за подизање вишегодишњих производних засада
воћака, винове лозе и хмеља.
Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања, најкасније до 31. августа текуће календарске
године.
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Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног захтева,
изузев за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може
се поднети још један захтев у истој календарској години.
3.Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну
производњу
Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за подршку инвестицијама у примарну
пољопривредну производњу, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни
изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти мере.
Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење
конкурентности и достизање стандарда квалитета, и то:
-програму за подршку инвестицијама за нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa примарну
пољопривредну производњу;
-програму за подршку инвестицијама за унапређење приноса и квалитета биљних култура.
Подстицаји се остварују на основу конкурса које расписује Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.
Конкурс садржи услове за остваривање права на подстицаје, документацију коју је потребно
поднети, критеријуме за рангирање, рок за подношење пријаве и друге потребне информације.
4.Правилник о условима и начину за остваривање права на регрес за премију
осигурања усева плодова вишегодишњих засада,расадника и животинња
Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију
осигурања усева, плодова,вишегодишњих засада,расадника и животиња, као и образац захтева за
остваривање права на регрес.
Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава који поред услова прописаних законом
којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, испуњава и услов да је код
друштва
за
осигурање
осигурао:
1)усеве
и
плодове
од
ризика
умањења
приноса;
2) расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани
условима
осигуравајућих
друштава;
3) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.
Право на регрес остварује се тако што се захтев за остваривање права на регрес, подноси
Министарству финансија и привреде – Управи за трезор. Захтев се подноси једанпут годишње за
осигуране културе, односно животиње, у два примерка од 15. јуна до 31. октобра текуће године,
на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2014.години, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.Уз захтев подноси се оверена копија полисе осигурања
издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1.
новембра претходне до 31. октобра текуће године, као и потврда о извршеном плаћању укупне
премије осигурања.
За шира обавештења и за помоћ око подношења захтева пољопривредници се могу обратити Пссс
Крагујевац или преко сајта МПШВ Србије

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

Cene voća
Banana
Grejpfrut

120.00

Kajmak

700.00

100.00

Sir mladi

230.00

Sir punomasni

300.00

Jabuka

45.00

Jabuka (Delišes r.)

55.00

Jabuka (Delišes z.)

45.00

Cene povrća

Jabuka (Melrouz)

30.00

Blitva

Jabuka (Mucu)

40.00

Brokola (sve )

140.00

Jabuka (ostale)

30.00

Celer (sve sorte)

100.00

Kivi (sve sorte)

200.00

Cvekla (sve sor.)

30.00

Kruška (ostale)

90.00

Karfiol (sve sorte)

175.00

Lešnik (očišćen)

1100.00

30.00

Krastavac (sal.)

60.00
50.00

Limun (sve sorte)

110.00

Krompir (beli)

Mandarina (sve)

120.00

Krompir (crveni)

45.00

Orah (očišćen)

650.00

Kupus (sve sorte)

30.00

70.00

Luk beli (sve )

350.00

Luk crni (sve )

40.00

280.00

Paradajz (sve )

100.00

Pasulj (grad.)

300.00

Pasulj (tetovac)

280.00

Pasulj (beli)

270.00

11.00

Pasulj (šareni)

300.00

Jaja A

10.00

Pasulj (žuti)

290.00

Jaja B

9.00

Paškanat (sve )

90.00

Jaja c

8.00

Peršun (korenaš)

90.00

Peršun (lišćar)

30.00

Pomorandža (sve)
Smokva (suva)
Šljiva (suva)

Jaja i živinsko
Jaja S

Pileće meso

meso

330.00

Pečurke (šamp.)

Cene mlečnih

proiz.

Praziluk (sve)

10

300.00

180.00
40.00

Ren (sve sorte)

300.00

Spanać (sve )

90.00

Tikvice (sve)

80.00

Zelen (sve sorte)

140.00

2

Zelena salata

20.00

Šargarepa (sve )

30.00

