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Најчешћи плодоред у производи житарица је кукуруз – п-шеница, а смењивањем ова два
усева земљиште остаје 270 дана слободно. Жетва
јечма и пшенице почиње крајем јуна, а завршава
се око 15. јула, тако да нам после жетве преостаје
још 80-100 дана вегетације до појаве првих
јесењих слана, што је дуг период за још једну
жетву.
Најважнији фактори за успех производње
силажног кукуруза у пострној сетви су: време
сетве, примена агротехничких мера, наводњавање
и избор хибрида.
Време пострне сетве кукуруза условљено је
жетвом предходног усева и треба је извршити
одмах после жетве, ако је могуће истог дана, како
би се сачувала постојећа влага и повећао број
расположивих дана за развој биљака. Земљиште треба плитко узорати на 15-30 cm,и одмах сејати,
како би у случају недостатка падавина, семе имало бар минималне услове за клијање и даље
ницање. Потребно је заорати 70-80 kg/ha чистог НПК хранива и предсетвено 20-40 kg/ha КАН-а.
Пожељно је и ђубрење разређеним течним стајњаком (1:1) чиме се прихрањује додатно и
повећава влага земњишта. После сетве пожељно је ваљање. Избор хибрида је из ФАО 100 и 200
групе зрења, јер само они могу постићи фазу пуне воштане зрелости пре појаве првих слана, мада
то могу постићи и хибриди ФАО 300 групе зрења.
Да би се добила квалитетна силажна маса и повољан однос суве материје и воде, силажна
маса треба да садржи 28-30% суве материје. Силажна маса са ниским садржајем суве материје,
производи прекиселу силажу са високим садржајем сирћетне киселине и такву силажу стока не
једе радо. Садржај суве материје у силажној маси је у ниској корелацији са учешћем суве
материје зрна у њој, па и хранљива вредност силаже зависи од садржаја суве материје у биљкама
при силирању.
Сетвом каснијих хибрида може се постићи висок принос зелене масе али је зато садржај
суве материје низак, око 18%. Уколико кукуруз није постигао фазу пуне воштане зрелости треба
га силирати мешањем са другим биљним материјама који имају висок садржај суве материје као
што је цела биљка од зрелог кукуруза, кукурузовина, плева, исецкано сено или слама. Пожељна
влажност овако мешаних материја је 65-70%, односно треба помешати 75 % силажне масе
пострног кукуруза и 25% дозрелог кукуруза да би се добила силажа са 30% суве материје.
Обезбеђивањем хране из пострне сетве је од великог значаја пољопривредним
произвођачима посебно ако је година са повољним падавинама.
Љиљана Вуксановић
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Умерено климатско подручје као што је и Централна Србија не ретко има потребу сетве у
ратарству биљних врста краће вегетације. Ова сетва подразумева тз. суво ратарење. Потреба се
намеће, или је и неминовна, услед веома често неповољних агроклиматских услова, елементарних
непогода, пропуста или неадекватне технологије гајења и слично.
Сви напред наведени показатељи намећу веома пажљив стручни приступ усаглашавања
периода вегетације и вегетационог периода у што повољнију корелацију. Због низа фактора и
немогућности искоришћавања повољно целог периода вегетације неопходно је посебно када је
пролећно- летњи период у питању, направити повољан избор биљних врста, а самим тим и сорте
и хибриде, уз адекватну технологију гајења, како би се постигли најбољи могући производни
резултати.
Сагледавањем и анализом свих околности у периоду вегетације, долазимо до избора
гајених биљака као и адекватне технологије.
Вишегодишње искуство, стручни приступ и резултати производње указују да можемо са високим
степеном сигурности да за каснију сетву од оптималних рокова, и до 60 дана за подручје
Шумадије, акценат или основну препоруку, са приближно подједнаким успехом, касну сетву
обавимо кукурузом, сунцокретом и сојом.
Посебно треба да нагласимо да ове биљне врсте имају сорте и хибриде знатно краће
вегетације од оптималних што значи да за наше подручје имамо за свако време сетве семе тј.
групу зрења са којом можемо успешно уз адекватну технологију гајења да остваримо веома
повољне приносе по јединици површине.
Сетву под наведеним околностима можемо да обавимо све до критичног момента периода
вегетације а то је рок када од времена сетве до краја летњег периода, тј. до краја септембра остаје
бар 90-100 дана за вегетациони период сората и хибрида кукуруза, сунцокрета и соје раних и
средње раних група зрења.
Добривоје Поповић

Опредељење за живот и привређивање на селу, мора добити нови смисао. Одавно је
прошло време када је пољопривреда била занимање које је нужни избор.
Дужи низ деценија, из села се одлазило у градове на школовање и рад, док су села остала
полупразна па чак и напуштена. Старачка домаћинства чине већину сеоске популације. Осим
њих, заступљене су и породице којима је пољопривреда узгредно занимање, јер су чланови
запослени и остварују приходе из радног односа. Трећу групацију житеља села чине млађи људи,
којих је на жалост бројчано најмање а који се пољопривредом баве као једином делатношћу и од
ње живе заједно са члановима својих породица.
Превазилажење поменутих проблема не може се очекивати у условима где су наши
произвођачи пуки индивидуалисти и свако за себе набавља репроматеријали пласира производе,
наравно, под условима који им се нуде и на које појединачно не могу утицати.
Могућност удруживања је шанса за све произвођаче, можемо рећи предузетнике, који су се
определили за рад у својим ”малим фабрикама” под отвореним небом.
Задругеморајудаповратенезаменљивуулогупосредникаизмеђудржавеисељака,
односнозадругарасадругестране.
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Морасеобновитиинаставитињиховафинансијска, образовнаипословнафункција.
Задруге морају да спајају интересе, јер безбогатог сељака немани богате државе.
На тај начин одмах би били видљиви резултати у следећим областима:
- Повољнији услови набавке репроматеријала
- Лакши излазак на тржиште
- Јаче преговарачке способности задруге...

-

Након тога у извесном временском периоду оствариле би се и друге предности.
Конкурентност
Лакше увођење система квалитета
Квантитет производње
Континуитет у испоруци робе
Нове технологије и нови производи
Прерађивачки капацитети
Производи више вредности...
На жалост, и поред учињених напора, саветодавни рад у овој области нема мерљиве
резултате из два једноставна и логична разлога:
1. (Не)дефинисан правни основ (Закон о задругарству и интересном удруживању),
2. (Не)постојање мера подршке за различите видове организовања и удруживања.

село
извоз
извоз

цене

удруживање
удруживање
набавка
набавка

пласман
пласман

роба
роба

произвођач
произвођач
Mираш Заграђанин
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Производња краставаца у пластеницима је изузетно чист еколошки поступак. Биљни
остаци се износе, мељу и компостирају на газдинству, тако да отпад након производње није
еколошки загађивач. Примена вештачких ђубрива и осталих хемијских средстава је минимална
јер су биљке осетљиве на већу концентрацију хемијских средстава тако да су њихови резидуи у
земљишту занемарљиви. Такође, економска исплативост производње је урађена при оптималним
техничко-технолошким условима, као што су: добра просторна изолованост од могућих извора
загађења, минимална загађеност ваздуха, одличан квалитет воде за наводњавање и висок ниво
плодности земљишта.
Економске исплативост производње краставца у заштићеном простору посматрана је на
пластеничкој површини 7 пластеника од 100 m2 (20 x 5 m) при чему су коришћени следећи
економски показатељи: стопа економичности (однос укупних прихода и укупних расхода
помножених са 100) и стопе рентабилности (однос нето добити и предрачунске вреднодти
инвестиције).
Пластеник површине је постављен је на делу површине која се налазила под црвеном
детелином.Ова парцела задовољава све услове за пластеничку производњу краставца. Просторно
је изолована од могућих извора загађења, загађеност ваздуха је минимална, квалитет воде за
наводњавање на истој парцели је одличан (бунарска вода
Газдинство је опремљено неопходном ситном механизацијом за обраду земљиштаса адекватним
складишним простором за репроматеријал и краткотајно складиштење готових производа.
Рекапитулација трошковапроизводње – структура- у /РСД/
Р.бр.

ГОДИНЕ ПРОЈЕКТА

ЕЛЕМЕНТИ

2012

2013

2014

I

Трошковиматеријала

115.000

218.000

218.000

1.

Директан материјал

103.000

206.000

206.000

2.

Енергија и гориво

12.000

12.000

12.000

II

Трошкови – радна снага

60.000

120.000

120.000

III

Трошковипроизводнихуслуга

-

-

-

-

-

-

175.000

338.000

338.000

Нематеријални трошкови
без амортизације
УКУПНО (I+II+III+IV):
IV

Оцена ефикасности бизнис плана :
Економски показатељи инвестиције
а ) Економичност
Стопа економичности : Укупно приход *100 = 1.584.000 = 1,87 (%)
Укупно расходи
844.818
б ) Стопа акумулативности:
Нето добит_____ х 100 = 665.264 x 100 = 41,99 (%)
Укупно приходи
1.584.000
ц) Стопа рентабилности инвестиције:
Нето добит
'= 665.26
= 28,54%
Предрачунска вредност инвестиције 2.330.960
д) Време повраћаја инвестиције:
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Укупна вредност инвестиције = 2.330.960 = 3,5
Нето добит
665.264
Сумирајући резултате до којих се дошло у оцени ефективности бизнис плана може се доћи
доследећих закључака:
- пројекат је економичан (стопа економичности 1,87%);
- пројекат је акумулативан (стопа акумулативности 41,99%)
- пројекат је рентабилан (стопа рентабилности 28,54)
- време повраћаја инвестиције је 3 године и пет месеци
Сходно горе наведеним закључцима може се констатовати да је инвестициони пројекат у
економском и финансијском смислу оправдан.
Драгана Јелић, мастер менаџер

С обзиром да су трешње и вишње неклимактеријско воће, које нема способност
дозревања након бербе , код њих је одређивање времена бербе веома значајно, јер дирекно утиче
на квалитет и трајност плодова.У току сазревања јављају се два
степена зрелости плодова: физиолошка (ботаничка) зрелост и пуна
(конзумна ) зрелост.
Физиолошка (ботаничк)а зрелост настаје када семенка може
да клија и развије се у нову биљку (након периода јаровизације).
Плодови тада достижу максималну крупноћу а формира се и слој за
одвајање петељке од плода.
Пуна (конзумна) зрелост карактерише се тиме што плодови
добијају најлепше органолептичке особине, нарочито укус и арому.
Плодови су тада најпогоднији за потрошњу у свежем стању.
За разлику од јабуке и крушке где између ботаничке и пуне зрелости прође од неколико дана
до неколико месеци, код трешње и вишње тај период је знатно краћи и износи неколико дана.
Последице прерано изведене бербе су: мања крупноћа плодова (а тиме и мањи принос),
светлија боја покожице, које је мање привлачна за потрошаче као и лошији укус са мање шећера
више киселина.
Закаснела берба такође није пожељна јер у том случају може доћи до отпадања плодова.
Одређивање времена бербе се изводи на основу боје покожице садржаја растворљиве суве
материје, органолептички или на основу силе одвајања плода од петељке.
Боја покожице се најчешће користи као индикатор за одређивање времена бербе трешања.
Извођењље бербе се препоручује када плодови достигну
одређену нијансу боје карактеристичну за дату сорту. Код сорти
трешања са тамном бојом покожице препоручује се берба када
плодови достигну боју светлијег до средње тамног махагонија.
Код сорти светле боје покожице берба се препоручује кад
основна боја пређе из зелене у жуту.
Одређивање нијансе боје се врши уз помоћ специјалних
таблица боја.
Садржај растворљиве суве материје је мање поуздан
показатељ за одређивање времена бербе, јер доста варира у
зависности од локалитета, временских услова и висине приноса. Плодови вишње и трешње у
време бербе обично садрже 12-20% суве материје.
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Органолептичка оцена зрелости плодова за бербу се врши на основу изгледа и укуса
плодова. Укус мора бити готово оптимално изражен, јер се после бербе он не побољшава.
Сила одвајања плода од петељке се користи као индикатор за одређивање времена бербе код
плодова који се беру механизовано, углавном код вишње.
Снешка Новковић

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.Суву шљиву касније продају по повољнијим ценама
и на тај начин остварују даодатан приход на
газдинству.Мали број произвођача рехидрира суву шљиву и
избија коштицу пре продаје и на тај начин остварује још
већу зараду.У овом тексту описујемо процесе рехидрације
суве шљиве и избијање коштица.
Рехидрација суве 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 шљива се обавезно пере у уређајима за прање (барботери) где се отклањају разне
нечистоће, које су доспеле на плодове приликом сушења и складиштења. Прање обухвата грубо и
фино прање (завршно прање које се ради чистом водом). Након прања шљива пада у рехидратор
где се одржава температура од 80 – 90%Ц где се истовремено уз упијање воде врши и
пастеризација шљиве.Процес траје око 20 минута. Овако рехидрирана шљива може ићи на вађење
коштица па онда на конзервисање.У току конзервисања шљива добија још 2% влаге тако да из
конзерватора излази са 35% воде. Шљива се конзервише 5% раствором калијум сорбата (Е202) у
трајању од 10 секунди.Садржај конзерванса се мора мерити у лабораторији и не сме да пређе
садржај од 1000 мг/кг конзерванса по килограму суве шљиве. После конзервисања шљива иде на
паковање при чему добијамо суву шљиву без 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 тражи на светском
тржишту а тај тренд следе и наши потрошачи.
Постоји ручно и машинско избијање коштица
За ручно вађење коштица из рехидриране шљиве израђени су различити прибори при чему се
свака шљива узима ручно, поставља на лежиште и потезом руке или ноге, покретни клип избија
коштицу из шљиве.
Бранивоје Анђелић
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*Cene su izražene u din/kg, izuzev cene za jaja din/kom

Cene voća
Banana
Grejpfrut

110.00

Cene povrća

100.00

Blitva

30.00

Jabuka

55.00

Brokola (sve )

140.00

Jabuka (Delišes r.)

55.00

Celer (sve sorte)

100.00

Jabuka (Delišes z.)

45.00

Cvekla (sve sor.)

30.00

Jabuka (Melrouz)

30.00

Karfiol (sve sorte)

175.00

Jabuka (Mucu)

40.00

Krastavac (sal.)

60.00

Jabuka (ostale)

30.00

Krompir (beli)

35.00

Kivi (sve sorte)

200.00

Krompir (crveni)

45.00

Kupus (sve sorte)

30.00

Kruška (ostale)

90.00

Lešnik (očišćen)

1100.00

Luk beli (sve )

300.00

Limun (sve sorte)

110.00

Luk crni (sve )

45.00

Mandarina (sve)

120.00

Paradajz (sve )

85.00

Orah (očišćen)

650.00

Pasulj (grad.)

320.00

Pasulj (tetovac)

33000

Pomorandža (sve)

70.00

Smokva (suva)

350.00

Pasulj (beli)

320.00

Šljiva (suva)

280.00

Pasulj (šareni)

300.00

Pasulj (žuti)

290.00

Paškanat (sve )

Jaja i živinsko

meso

Peršun (korenaš)

Jaja S

11.00

Peršun (lišćar)

Jaja A

10.00

Pečurke (šamp.)

Jaja B

9.00

Praziluk (sve)

Jaja c

8.00

Ren (sve sorte)

Pileće meso

Cene mlečnih

330.00

proiz.

90.00
170.00
30.00
180.00
40.00
300.00

Spanać (sve )

40.00

Tikvice (sve)

45.00

Zelen (sve sorte)

120.00

Kajmak

700.00

Zelena salata

10.00

Sir mladi

280.00

Šargarepa (sve )

30.00

Sir punomasni

300.00
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