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Област: Вински регистар
За одржавање живота виновој лози нису потребне велике количине воде. Она спада у
групу мезофитних биљака које су веома отпорне према суши. Винова лоза се успешно гаји у
рејонима у којима износ годишњих падавина не прелази 300мм, али исто тако и у рејонима са
падавинама већим од 1.400мм. Овако широка моћ прилагођавања винове лозе у односу на
влажност одређена је њеним физиолошким карактеристикама и морфолошко-анатомском грађом
органа. Веома дубок и разгранат коренов систем и висок осмотски притисак у органима винове
лозе чине је отпорним према суши, а висок интензитет транспирације омогућава њено гајење у
влажнијим рејонима.
У току лета осмотски притисак у лишћу винов лозе износи од
17 до 24 атмосфере, а исти притисак у корену износи око 1,5
атмосфера. Кадасе зна да је вода приступачна биљкама везана
за земљишне честице силом од 1 атмосфере, онда је разумљива
ефикасност кореновог система винове лозе.
За редовно плодоношење и давање високих приноса винова
лоза потребује велике количине воде. Највећу количину воде
винова лоза утроши у процесу транспирацијем а далеко мање
за изградњу ткива и образовање органских материја.
Транспирациони коефицијент код винове лозе износи око
1.000кг воде. Код нас винова лоза утроши око 4.500-6.000м2
воде по хектару у току вегетационог периода са средње
високим приносима. У недостатку воде долази до смањења
приноса.
У нашим климатским условима се сматра да је висина годишњих падавина само један
фактор. Од посебног значаја је и распоред падавина, релативна влажност ваздуха, рељеф и тип
земљишта. Најважније је да винова лоза има довољно воде на располагању у оним фазама развића
које су најзначајније за формирање приноса и сазревање. Ако се желе постићи високи приноси, а
падавине виновој лози необезбеђују довољне количине воде онда када јој је то најпотребније,
онда је неопходно пројектовати и подизати засаде са наводњавањем.
Наводњавање је постала редовна агротехничка мера у виноградарству. У нашој земљи
наводњавање се изводи на малим површинама, али при подизању нових засада све већа се пажња
поклања овој мери. Са уношењем већих количина воде у земљиште долази до великих промена у
физичком и хемијском погледу, а долази и до промена на самим биљкама. Неправило изведено
наводњавање може да поквари квалитет земљишта, да отежа извођење других ампелотехничких
мера, да умањи квалитет грожђа, а и да доведе до пропадања засада. При извођењу наводњавања
строго се мора водити рачуна о клими, земљишту, сорти, подлози и циљу производње, а на
основу свега тога изабрати начин и време заливања и количине воде које ће се при заливању
утрошити.

Биљана Милосављевић
Дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство
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Вишња се убраја у ред најцењенијег воћа јер су њени
ароматични плодови погодни за употребу у свежем стању и
изузетни су за индустријску прераду (компот, слатко, ракија –
вишњевача, сокови и др).
У погледу положаја и земљишта вишња нема превише
захтева. Одговарају јој положаји на обронцима и благим
падинама јужне, југоисточне и источне експозиције. Вишња
не подноси влажна и тешка земљишта. Највеће приносе даје
на лакој, песковитој иловачи, карбонатном чернозему умерене
влажности и плодности. Лако подноси веће надморске
висинем али и пределе са касним пролећним мразевима. Цвета у другој и трећој декади априла
зависно од биолошких особина сорте, а дозрева од средине до краја јуна па нема великих захтева
за наводњавањем.
Пре садње треба извршити дубоко орање на дубини од 40 до 60cm јер основна маса корена
је на дубини од 40 до 80cm, а у ширини се простире изнад опсега крошње која је различите
бујности и облика, што је сортна карактеристика. Норма ђубрења пре садње је 30 до 40t стајњака
и 1.000 до 1.700kg комплексног РК ђубрива формулације 0:15:30. Количина ђубрива која ће се
унети зависи од плодности земљишта и његове обезбеђености минералним материјама. Хемијска
анализа земљишта је обавезна пре заснивања вишњара. У периоду пуне родности вишњар треба
ђубрити са 800 до 1.200kg/ha или 2 до 2,5kg по стаблу комплексног минералног ђубрива NPK
(10:12:26) и нађубрено заорати. У рано пролеће треба вишње пођубрити КAN-ом са 2kg по
стаблу, а коровску флору између редова тањирачом заорати.
Размак садње између редова и у реду зависи од сорте,
подлоге, система гајења, плодности земљишта и начина
бербе (ручно, машински). Размаци садње су од 6х5 до
4х2,5m. Углавном је заступљен размак 5х4 (око 500 садница
по хектару). Гајењемн вишње у густом склопу (око 1.000
садница по хектару) повећавају се приноси од 2,5 до 3,5 пута
у односу на просечне; резидба и берба су лакше, брже и
јефтиније. Повећање приноса прати добар до одличан
квалитет плода. Принос повећава и иницијализација
опрашивања од стране пчела. На површину од 1ha вишњара
неохопдно је 4 до 5 кошница.
Стабла племенитих сорти доживе 25 до 30 година, а
појединачна и до 50 година. Вишња пророди у трећој години након садње (принос од 0,6 до 6kg
по стаблу). Од четврте до шесте даје 5 до 30kg, од седме до десете даје 10 до 60kg, од једанесте до
петнаесте даје 20 до 100kg, а од 30 до 150kg по стаблу, у зависности од биолошких особина сорте,
временских услова и примењене агротехнике.
Крошња вишње је у основи округла, разграната са усправним или повијеним гранама.
Најчешћи узгојни облик вишње је пирамидална круна, ређе пљосната ваза, а ретко палмета или
плитко вретено. Вишња као воћна врста ретко се детаљно орезује, осим што се избацују
поломљене и суве гране, али з адобар принос и квалитет плода неопходн аје редовна резидба. Без
резидбе долази до брзог огољавања грана и премештања родности на периферију круне или пак
крошње постају сувише густе, слабо осветљене, плодови су ситнији, закржљали, подложни
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болестима и штеточинама. Резидба вишње се заснива на типу гранчица на којима рађа одређена
сорта и на њеном вегетативном расту. Вишња рађа на једногодишњим дугим леторастима и са
стране образује генеративне и вегетативне пупољке са вегетативним пупољком на врху. Гранчице
дуже од 50cm носе вегетативне и генеративне пупољке , а до 30cm са стране цветне, а од 30 до
50cm са стране генеративне, а на врху вегетативни пупољак.
сорта


рекселе



горсеменка



северна вишња



марска висећих грана



лотова вишња



хајманова конзерва



хајманов рубин



ричморенси



монтморенси



мајска



мараска



облачинска



типови мареске



келерис -16

рађа на

начин орезивања

витим родним гранчицама

мајским китицама

једногодишњем родном дрвету или
кратком родном дрвету, са великим
бројем родних гранчица на примарним
или секундарним гранама

одржавање виталности родног дрвета у доњем
делу круне скраћењем примарних грана на
нижу, умерено бујну или леторатс гранчице
које су дале род скраћују се на један или два
умерено бујна летораста који ће бити носиоци
родности

код сорти усправних грана, оставља се
једногодишњи летораст на којима се у току
године образују кратке родне гранчице и при
врху неколико летораста, ове гранчице се
остављају за род

резидбом треба смањити претерану родност,
смањити
густину
крошње,
повећати
осветљеност

Орјентациони програм заштите вишње од болести и штеточина:
прск
ање

период прскања

заштита од

препарат

I

у време бубрења пупољака

монилије цвета, бушњикавости лишћа

Bakarni oksihlorid 50,
Bakarni kreč 50

II

пре цветања, „фаза беле кокице“;
ако је кишни период прскање
поновити након 7 до 10 дана

монилије цвета, бушњикавости лишћа,
лисне пегавости, мразовца

Saprol, Baycor WP25, Galovit, Venturin
S-50, Zorcid EC50, Lebaycid EC50

у прецветавању

монилије цвета, бушњикавости лишћа,
лисне пегавости, мразовца, лисне ваши,
вишњин сурлаш

Capitan WP50, Delan SC750, Župineb S70

Pyrinex 48EC, Zarcid EC50

IV

почетком маја *

монилије цвета, бушњикавости лишћа,
лисне пегавости, мразовца, лисне ваши,
вишњин сурлаш, трешњина мува

V

две недеље пре бербе*

монилија, трешњина мува

Sapirol, Dipterex 80%

III

*водити рачуна о каренци препарата

Виолета Петровић-Луковић
дипл.инг агрономије
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Bakrocid 50,

Земљиште је наважнији природни ресурс бе којег је тешко замислити квалитетну
производњу и добре приносе па је неопходно све агротеничке мере усмерити на очување и
побољшање плодности земљишта.
Агротехнишке мере које имају позитиван утицај на побољшање изичких,хемијских и биолшких
особина земљишта су :
- плодоред
- обрада земљишта
- ђубрење- заоравање зеленишног ђубрива, уношење органских материја у свежем или
компостираном стању, уношење природних минералних ђубрива ( сирови фофати, зеолит,
доломит)
- гајење легуминоза
- малчовање
- подизање шума и ветрозаштитних појасева
Према Правилнику о методама органске биљне производње, органска производња може бити
заснована на земљишној парцели која је удаљена 50 м од саобраћајнице, односно удаљена
најмање 20 m ако је одојена живом оградом или другом физичком преградом у висини од најмање
1,5 m
Између парцела са конвенционалном производњом и органском производњом мора бити најмање
10 или 5 m ако између њих постоји живи појас или нека друга физичка препрека у висини од
најмање 1,5m.
Плодоред
Представља смењивање усева у времену и простору и има вишеструки значај за плодност
земљишта, за регулацију корова, штеточина и болести, за спречавање ерозије. У органској
производњи обавезно је увођење легуминоза у плодоред ( снабдевање земљишта азотом) , а у
зависности од плодности и типа земљишта и травно детелинских смеша.
По правлу плодоред треба да је најмање четворпољни.
Осим класичног плодореда, међуусеви и мешовита сетва представљају елементе за постизање
оптималне међусобне интеракције усева. Низ је позитиних утицаја симбиотског начина живота –
спречавање једностраног исцрпљивања земљишта, исушивање, ерозију, смањено дејство болести
и штеточина.
Обрада земљишта
У органској производњи тежи се да се смањи уобичајени број и интензитет обраде , како
се не би грубо нарушавао живот у земљи.
Редукована обрада подразумева плитку обраду земљишта без превртања пластице,
препоручују се култиватори за површинску обраду или подривачи за растресање дубљих слојева,
а тешке машине које сабијају земљиште треба избегавати.
Ђубрење
На основу Правилника о методама органске биљне производње ђубрење у органској производњи
се мора вршити у складу са плодношћу земљишта и врсти органске производње.
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Дозвољена је употреба ђубрива органског порекла и природних минералних ђубрива, ради
одржавања и побољшања плодности земљишта.
По правилу ђубива треба да потичу са сопственог газдинства. Зато је основа органске производње
успостављање уравнотеженог односа између биљне и сточарске производње.
Преглед ђубрива која се могу користити у органској производњи као и максимално дозвољени
садржаји тешких метала и других загађивача у компосту и ђубривима за органску производњу
могу се наћи у Правилнику о методама органске биљне производње.
Најчешће употребљавана ђубрива у органској производњи су: згорели стајњак, компост,
глистењак, комина, пепео, зелена маса, течна ђубриво и разни приправци на бази биљака
(коприва...) а од минералних материја : млевени кречњак, сирови фосати, камено брашно,
бентонит, зеолит...
Зеленишно ђубриво је изузетно значајно у
органској
производњи
јер
обогаћује
земљиште
хранљивим
материјама
и
побољшава његову структуру, сузбија корове,
подстиче
микробиолошку
активност
земљишта и штити од ерозије. Зеленишно
ђубриво чини зелена биљна маса која се
плитко заорава а биљке за зеленишно ђубриво
се гаје као предходне, међукултуре или
накнадне а само изузетно током целе године
(усејавање у главни усев). Најчешће
коришћене биљке за зеленишно ђубриво су:
фацелије, грахорица, житарице, сунцокрет,
бела слачица, грашак,уљана репица и разне
детелине.
Љиљана Вуксановић

Агротехничка мера ваљањем усева стрних жита има у основи три одређења тј. карактеристике:
1) агроуслови због којих се обавља
2) време и начин извођења
3) циљ, тј. очекивани ефекти
1. Агроуслови су недостатак влаге у зони кореновог система, стварање ваздушних џепова као
последица зимских услова.
2. Време извођења ове агромере је у корелацији са фазом пораста тј. пре формирања коленаца или
пораста у стабло када се ова мера изводи без последица по оштећење биљака. Обавља се ваљањем
обичним а најбоље тз. кембриџ ваљком. Најчешће је то у зимском или непосредно постзимском
периоду када је површина земљишта довољно просушена да је меру могуће обавити.
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3. Према неким анализама и научним резултатима, овом мером се остварује континуитет
фенофаза, боље искоришћавање воде са хранивима тј. усвајање потребних хранљивих елемената,
повољнији развој кореновог система, дробљење покорице и низ других одлика што чини повољан
преуслов формирања већег приноса применом мере ваљања у односу на изостанак исте.
Добривоје Поповић
Дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство

Зрнаста хранива која су међу најзатспљенијим у програму исхране свих врста и категорија стоке,
ради бољег искоришћавања и лакшег конзумирања често се подвргавају различитим методама
термичке обраде. Један од значајних облика термичком обрадом , свакако је обрада хранива
сувом топлотом , која се може спроводити на неколико начина. Основни и једноставан начин
термичке обраде зрна житарица, соје, лупина, грашка, кикирикија и других зрнастих хранива
познат је као метод ростирања или у широј употреби као пржење или печење. Примењује се
углавном ради побољшања искористивости као и за поправљање укуса третиране зрнасте хране.
Значај овог поступка је свакако и то што се одстрањују антинутритивни фактори из хранива. Од
житарица на тај начин углавном се обрађује зрно кукуруза, овса и јечма, при чему долази до
трансформације сложеног шећера-скроба у декстрин, састојак слатког укуса, што утиче на
побољшано конзумирање, а потом и прелазак на суву исхрану код малих прасади. Осим
тога,многи штетни микроорганизми, пре свега неке бактерије и плесни који се могу наћи на зрну,
стерилисањем се трајно одстрањују, а младим животињама се потпомаже ницање зуба жвакањем
оштрих ивица које се јављају на површини третираног зрневља.
Потребно је знати и то да пуномасно зрно соје у свом саставу поседује супстанцу познату као
трипсин–инхибитор која умањује и успорава искоришћавање протеина код непреживара. Зато је
од велике користи да се пуномасно зрно соје пре конзумирања подвргне поступку пржења и тиме
се омогући нормалана исхрана свиња и живине. Микронизција претставља веома брз, тзв.
експресан термички процес, који се одликује уједино и најмањом потрошњом електричне
енергије у току трајања третмана.
Изводи се континуираним провођрењем слоја зрна испод специјализованих керамичких
радијатора који емитују инфрацрвено зрачење. Том приликом зраци продиру кроз опне
третираних зрна,иницирају убрзане и учестале покрете молекула водене паре, услед чега долази
до бубрења скробних гранула и разарања ћелија. Сам процес условљава промену термичког
режима, долази до убрзаног загревања зрна до температуре од 150 Ц, а влажност опада до 7%. У
периоду од 40-50 секунди од почетка процеса, пре него што се створе услови критичне
температуре, која би изазавала деструкцију и прскање , зрневље се подвргава дејству ваљка, врши
се фино млевење и добија пахуљичасти производ са скробом у желатинизираном стању.
На овај начин, добијена издробљена маса је пријемчива у сточној исхрани за дејство дигестивних
ензима, али се исто тако може користити као полазна сировина за даљу обраду у индустријским
поступцима. У методе термичке обраде сувом топлотом , убраја се
и поступак познат као кокичење.
Наиме , то је вид пржења зрна на врелој плочи, предходно
загрејаној на 370-427 Ц, у кратком веменском периоду од 15-20
секунди. Нагла и висока температура брзо обара влагу са 14% на
свега 3%, што утиче на експлозивно прскање зрна, формирање
кокице, уз повећање запремине која постаје чак до 13 пута већа од
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првобитне. Познато је, да је за овај вид обраде најподеснији кукуруз, одређенених хибрида
између осталог за ову намену, јер остаје свега 1-2 % нетретираних зрна. Ситније зрневље
житарица јечма,овса или пшенице има знатно слабију способност тзв.кокичења,па се њихова
запремина увећава свега за 50-60 %.
Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство
Мираш Заграђанин

Објекти за овце могу се градити као полуотворени или потпуно затворени објекти, што зависи од
начина држања животиња. Наиме, овце се на већини породичних фарми држе размерно кратко,
односно током зиме и за време јагњења. Држање оваца у штали током целе године није
уобичајено и спроводи се само на неким сеоским газдинствима која се баве товом јагњади. Терен
за изградњу овчарника треба да задовољи све зоохигијенске и санитарно хигијенске услове, то
значи да мора бити изграђен на оцедитом, сувом, по могућству уздигнутом месту. Правилан
положај штале треба да буде у смеру исток-запад, како би се на месту које је окренуто према југу
могао организовати простор заштићен од ветра, сув и сунчан за пуштање јагњади. Код изградње
овчарника такође треба припазити да објекат буде што ближе месту до којег се лако може довести
потребна храна.
Штала за држање оваца може бити старији објекат, који
већ после мањих реконструкција може представљати
идеалан простор за смештај оваца. При том треба имати
у виду да овце воле суве и прозрачне штале, јер је из
претходно изнетог очито да је влага њихов највећи
непријатаљ. Зато старе штале у којима смо држали
краве или свиње нису увек најпогодније за држање
оваца и треба их на одговарајући начин адаптирати (на
пример повећањем прозора, односно омогућавањем
бољих услова проветравања, затим уклањањем места за
везивање или фиксних преграда – боксова којима су
претходне животиње биле раздвојене).
Без обзира да ли се ради о изградњи новог или адаптацији старог објекта, треба се у месту
боравка распитати о условима који морају бити испуњени за смештај оваца (општина,
пољопривредна саветодавна служба), јер свака новоградња или адаптација често са собом
повлачи правне спорове са управним телима. У пракси газдинстава настоји се да објекти за овце
буду сразмерни броју животиња у узгоју, при чему њихова дужина не би требала бити мања од 10
метара, а обично износи 12 – 20 метара. Наиме, површина штала мора бити довољно пространа,
јер се на малом простору овце гурају, скачу на суседне јединке и озлеђују. Осим тога, при таквим
смештајним условима тешко је одржавати микроклиматске прилике, које могу да буду узрок
различитих здравствених поремећаја. Зато је држање оптималног броја животиња по јединици
површине (табела), један од начина одржавања зоохигијенских услова у објекту на
задовољавајућем нивоу. У нашим условима држања, најприкладнији грађевински материјал за
изградњу овчарника је шупља цигла, дрво и бетон, а основни делови штале су темељ, зидови, под,
плафон, кров, врата и прозори. Темељи штале су 80 –120 цм. Изграђују се од бетона и имају
хидроизолациони слој ради спречавања продора воде. Зидови се настављају на хидроизолациони
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слој темеља и један су од главних чинилаца топлотне заштите. Најчешће се гради од шупље
цигле, при чему унутрашња страна треба бити измалтерисана и обрађена, како би се лакше
одржавало чишћење и дезинфекција. Осим тога, треба водити рачуна о одговарајућој изолацији
зидова ради спречавања знојења и повећања влаге у објекту. У доњем делу зидови требају имати
појачан термоизолациони слој, јер су ти делови зидова (посебно ћошкови) најизложенији зимском
продору хладноће. Прелаз зидова у под треба да буде заобљен, јер оштре ивице задржавају
највише нечистоће и при том их је тешко очистити. Одређен број узгајивача оваца може се
одлучити на јефтинију варијанту изградње овчарника. У том случају зидови ће се изградити од
дрвета са одговарајућом изолацијом између дасака. Свакако да је век трајања такве штале много
краћи од зиданог објекта, али је посебно погодна за оне овчаре чије животиње већи део године
проводе на отвореном.
Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство
Мираш Заграђанин

Надземни део малине живи непуне две годиме.У првој
години расте у висину а у другој години доноси род,
након чега се суши.Род доносе родне гранчице које
настају разгранавањем пупољака на средишњем делу
двогодишњег изданка (нижи пупољци су мање родни,
јер су развијени у засени а вршни су касније формирани
и мање дифернцирани. Ове биолошке карактеристике
малине условљавају начин њене резидбе, која се изводи
у два наврата,плус зелена резидба:
- Летња резидба После бербе ( крајем Јула ). Обавља
се по завршетку бербе, тако што се двогодишњи
изданци, који су донели род одсеку до земље, изнесу из
малињака и спале. Такође се уклањају и једногодишњи
изданци из жила (изданци за размножавање ). Млади
изданци се уклањају ако су формирани далеко од
централног дела жбуна и имају слабије развијен корен од централног дела који ће дати изданке за
замену. Њиховим уклањањем остварују се бољи услови осветљености за развој нових изданака и
смањује се могућност заразе и напада од болести и штеточина
- Пролећна резидба Пре кретања ( март- април ). Обавља се пре кретања вегетације, када
прође опасност од мразева.При пролећној резидби прво се врши проређивање изданака
.У жбуну се оставља 5-7 добро развијених и правилно распоређених изданака, док се слабији,
недовољно развијени изданци уклањају до основе. Затим се врши прекраћивање остављених
изданака- обично на висини 90-100 см или 120-150см (зависно од бујности сорте и агротехнике ).
Одсеца се само вршна трећина изданака, јер средња трећина даје најбољи плод и највећи принос у
односу на цео изданак. Пoшто сви изданци немају исту висину и одсецање не треба да буде на
истој висини.Скраћивање се врши и због тога да би изданци имали усправан раст ( јер тада не
долази до савијања под теретом плода ) и због особине малине да сазрева од основе према врху,
чиме вршни део увек остаје недовољно сазрео.Оштро прикраћивање изданака у пролеће се не
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препоручује јер се принос смањује а плодови се не повећавају, нови изданци могу да заклоне
родне гранчице па је берба отежана а и плодови дозревају касније у односу на умерено орезане.
- Зелена резидба. Већ од друге године примењује
се зелена резидба која обухвата уклањање првих
серија једногодишњих изданака.Изданци се
уклањају до земље у више наврата, чим достигну
висину 10-15 см ( на 15-20 дана ).У условима
наводњавања уклањање изданака се врши до 1.
Јула а у условима без наводњавања до почетка
маја месеца.Зелена резидба је значајна из два
разлога:
-уклањањем младих изданака у овом периоду
спречава се одузимање воде и хранљивих
материја двогодишњим изданцима.На тај начин се добијају плодови бољег квалитета
-Поред тога малади изданци засењују и утичу на повећање влажности код родних изданака и тако
стварају услове за развој гљивичних оболења а и берба је отежана
Оптимална висина резидбе за сорте ВИЛАМЕТ и ПОДГОРИНА је 120см а за сорту ГРАДИНА
150 см.
Бранивоје Анђелић
Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља

Пољопривредна делатност, према расположивим значајним природним и људским ресурсима и
достигнутом нивоу производње и прераде, представља једну од најзначајнијих привредних
делатности у Србији.
Пољопривреда Србије је у последња два века прошла кроз два периода – од аграрне
пренасељености, до деаграризације која је почела после Другог светског рата и која још траје.
Почетком овог века и ова грана делатности је ушла у фазу транзиције која подразумева
приватизацију и истовремено, углавном, одсуство мера развојне пољопривредне политике.
Међутим, у којој год се фази налазила пољопривреда Србије је имала неповољан економски
положај и недовољну финансијску подршку државе. С друге стране њен основни задатак у дужем
временском периоду је да прехрани становништво и тако обезбеди социјални мир. У Србији и
данас пољопривреда даје око 12 одсто бруто додате вредности пољопривреде и њен значај и
улога посебно су дошли до изражаја за време санкција 90-их година када се пољопривреда
показала као највиталнији сектор. Данашње стање пољопривреде, њени потенцијали и
ограничења, и даље показују исти тренд – да се у пољопривреду мање улаже него што је
потребно( аграрни буџет износи 2,2 до 2,6 одсто).
Природни потенцијали се недовољно користе, а и даље је присутна убрзана деаграризација и
низак ниво мотивисаности запослених због ниских просечних зарада.Недовољна је опремљеност
пољопривредном механизацијом која је и технолошки превазиђена и застарела (просечне
старости преко 20година), мала употреба минералних ђубрива и изузетно ниска продуктивност у
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свим областима производње. Доминантно је учешће пољопривредних газдинстава и њихово
симболично организовање у задруге, као и низак ниво родности и интезивности производње.
Изражена је уситњеност поседа, међу којима доминирају газдинства до три хектара.
Агроиндустрија ( производња и прерада пољопривредних производа ) је најзначајнија привредна
област Србије, која у стварању друштвеног производа ( БДП ) учествује преко 20%, а и поред тога
још увек је на изразито ниском нивоу профитабилности и потребних стандарда у области
безбедности хране, да би њени производи били конкурентни на тржишту ЕУ.Из тих разлога су
потребно краткорочне и дугорочне мере и акције државе како би се зауставили негативни
трендови и активарали потенцијали ове најважније, стратешке гране Србије.
Драгана Јелић, мастер менаџер

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

Cene voća
Banana

110.00

Jaja B

13.00

Grejpfrut

130.00

Jaja c

12.00

Jabuka

50.00

Jabuka (Delišes r.)

50.00

Jabuka (Delišes z.)

50.00

Cene mlečnih

Jabuka (Melrouz)

50.00

Kajmak

600.00

Jabuka (Mucu)

50.00

Sir mladi

250.00

Jabuka (ostale)

50.00

Sir punomasni

330.00

Kivi (sve sorte)

140

Kruška (ostale)

100.00

Lešnik (očišćen)

1600.00

Pileće meso

300.00

proiz.

Cene povrća
Blitva

30.00

Limun (sve sorte)

120.00

Brokola (sve )

120.00

Mandarina (sve)

110.00

Celer (sve sorte)

130.00

1100.00

Cvekla (sve sor.)

50

90.00

Karfiol (sve sorte)

125.00
170.00

Orah (očišćen)
Pomorandža (sve)
Smokva (suva)

500.00

Krastavac (sal.)

Šljiva (suva)

400.00

Krompir (beli)

30.00

Krompir (crveni)

30.00

Kupus (sve sorte)

40.00

Jaja i živinsko

meso

Luk beli (sve )

330.00
40.00
150.00

Jaja S

14.00

Luk crni (sve )

Jaja A

13.00

Paradajz (sve )

12

Pasulj (grad.)

300.00

Pečurke (šamp.)

Pasulj (tetovac)

320.00

Praziluk (sve)

90.00

Pasulj (beli)

320.00

Ren (sve sorte)

50.00

Pasulj (šareni)

300.00

Spanać (sve )

90.00

Pasulj (žuti)

290.00

Tikvice (sve)

150.00

Paškanat (sve )

100.00

Zelen (sve sorte)

Peršun (korenaš)

110.00

Zelena salata

Peršun (lišćar)

15.00

Šargarepa (sve )

2

180.00

0
20
50.00

