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У већем броју случајева ветар је неповољан климатски чинилац по родност воћака.
Његов утицај на воћке зависи од јачине, правца и учесталости, али и од физиолошког
стања воћке у моменту појаве ветра. Штетно дејство ветра је јаче уколико је његова брзина
већа. Дејство ветра се огледа на више поља:
ü појачава транспирацију воћака 2 до 5 пута,
ü исушује жиг тучка,
ü спречава лет пчела,
ü изазива отпадање плодова пре пуне зрелости,
ü омета благовремено заштитно прскање воћака,
ü помаже ширењу штеточина,
ü исушује земљиште и ваздух,
ü појачава ерозију и др.

У зависности од снаге ветра може се јавити изваљивање и ломљење воћке, или
делова круне или других делова хабитуса, а може доћи и до асиметричног развоја круне.
У фази цветања неповољни су суви источни ветрови који убрзавају цветање и
исушују жиг тучка, јер не долази до нормалног оплођења.
Корисно дејство ветра се огледа у преносу полена до жига тучка, чиме долази до
опрашивања и оплођења неких воћака као што су: орах, лешник, кестен.
Ветар спречава претерану влажност ваздуха, чиме се јављају неповољни услови за
појаву гљивичних обољења, али се смањује опасност од позних пролећних мразева.
Виолета Петровић-Луковић
дипл.инг агрономије

Време сетве соје је условљено различитим факторима, али се најчешће обавља
током априла када је у току и сетва кукуруза. Уколико
се сетва обави раније и усев изникне, млада биљка соје
може да поднесе краткотрајне мразеве од – 3до - 4 º C,
па је могућност измрзавања мања него код кукуруза.
Али месец дана ранија сетва не значи и исто толико
ранију жетву. Датум сетве има мањи ефекат на принос
раних сорти, док се код касних сорти примећује
тенденција смањења приноса са каснијом сетвом. Прво
се обавља сетва соје са дужом вегетацијом, прво сорте
II групе зрења, затим I и 0 групе зрења. Соју је могуће
сејати касније, било да се ради о пресејавању или сетви
као другог усева. У каснијим роковима сетве треба сејати сорте краће вегетације. Сорте 0
групе зрења могу сазрети и ако се сеју у мају, а уколико се сеје у јуну или касније морају
се сејати сорте групе зрења 00 или чак 000.
Густина сетве - што се густине сетве тиче, у нашим условима најбоље је сетву
обавити на међуредном размаку од 45-50 cm., или на 70cm, што зависи од времена сетве и
сорте, као и од квалитета семена. Ране сорте се сеју на размаку у реду од 4 cm, средње
стасне од 4,5 до 5 cm, а касне од 5 до 5,5 cm. Сорте кратке вегетације које се сеју касније
сејати на растојању у реду 3 до 3,5 cm, чиме се постиже склоп од 550 000- 600 000 биљака
/ha.
Количина семена за сетву може се израчунати у зависности од предвиђеног склопа,
употребне вредности и масе 1000 зрна. Због разлике у крупноћи семена зрна количина
семена по хектару за исти склоп креће се од 60 kg(500.000 зрна x 120 gr) do 100 kg
( 500.000 x 200gr).
Дубина сетве – Дубина сетве соје је врло битна да би се обезбедило уједначено
ницање и постигао жељени склоп биљака. Уколико је зрно посејано дубоко, а земљиште
при томе хладно, ницање ће трајати дуго и може доћи до оштећења клијанаца. Уколико је
зрно посејано сувише плитко, постоји могућност исушивања површинског слоја
земљишта, што може да успори клијање или доведе до сушења већ исклијалог зрна.
Оптимална дубина за сетву соје у нашим условима је 4-5 cm. Важно је да је дубина
уједначена како би ницање било уједначено.
Љиљана Вуксановић

Савремена заштита биља мора се базирати
на интегралној заштити која се састоји у
обједињавању свих мера које доприносе смањењу
појаве болести, штеточина и корова у току
вегетације.
Ту је првенствено битан избор отпорних сорти,
здрав садни и семенски материјал, плодоред,
правилна технологија обраде тј правовремено
извођење техничких мера, коришћење природних
непријатеља, па тек примена хемијских мера
заштите.
Коришћење хемијских средстава за заштиту
биљних култура је неопходна (обавезна) мера и
веома је битно да се добро проуче како биолошке
тако и токсиколошке особине изабраног препарата.
На тај начин спречавају се последице које могу
настати не само код извођача ових радова, већ и код
корисника производа третираног усева.
Поред правилног избора пестицида за третман усева, врло битна је правилна
примена орошивача (атомизера) и прскалица, као најчешће коришћених машина за
третирање.
Правилном применом исправне и контролисане технике за апликацију пестицида у
повољним временским условима повећава се ефекат заштитних мера, а смањују се губици
отровних пестицида и загађење земљишта површинских и поџемних вода.
Пред сезону третирања прскалицу треба проверити и калибрирати. Провера
обухвата визуелно-функционални преглед (резервоар, ниво уља у пумпи, притисак у
ваздушном звону, запрљаност филтера, разводник, црева и дизне). Уколико има неког
механичког оштећења оштећени део треба поправити или заменути. Калибрирање
подразумева усклађивање три основна параметра на прскалици а то су: радни притисак
(проток дизне), радна брзина (5-8км/х) и норма третирања (по препоруци произвођача
пестицида од 200-400 л/ха).
Приликом третирања радни притисак треба
да је у границама 2-4 бара (код савремених
распрскивача 0.7-6 бара). У зависности од
препарата и услова рада само правилним избором
распрскивача и радног притиска можемо утицати на
квалитет апликације. Повољно време за третирање:
температура ваздуха <25°С, брзина ветра <2м/с,
висока релативна влажност ваздуха и нормалан
притисак. Неповољно време за третирање:
температура ваздуха >25°С, брзина ветра >2м/с,

ниска релативна влажност ваздуха, и нижи притисак.
Из овога произилази да је најбоље време за третирање предвече јер по правилу
ветар слаби, температура ваздуха опада а релативна влажност ваздуха расте. Посебно
треба обратити пажњу да се приликом третирања не сме јести, пити ни пушити а добро је
уз себе имати посуду са чистом водом (за сваки случај).
Бранивоје Анђелић
Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља

Управа за пољопривредно земљиште објавила је конкурс за доделу подстицајних
средстава за давање у закуп пољопривредног земљишта.
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица (пољопривредници), носиоци
регистрованог пољопривредног газдинства, старија од 65 година, који су власници
обрадивог пољопривредног земљишта и то подношењем једног захтева под следећим
условима:
1. да даје у закуп обрадиво пољопривредно земљиште површине од најмање 0,5 до
највише 10 хектара, на период од најмање 3 године од дана закључења уговора;
2. да је уговор о закупу закључен у 2015. години, уз услов да уговор о закупу не може
бити закључен између чланова истог пољопривредног газдинства.
Бесповратна средства која се по овом конкурсу могу остварити се крећу у интервалу од
8.000,00 до 10.000,00 динара по хектару у зависности од тога коме се даје земљиште у
закуп.
- 8.000,00 динара по хектару годишње се даје ако се изда у закуп земљиште закупцу
који је носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства и чије се
земљиште не граничи са земљиштем које се даје у закуп;
- 10.000,00 динара по хектару годишње ако изда у закуп земљиште закупцу који је
носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства, а није старији од 40
година;
- 10.000,00 динара по хектару годишње ако изда у закуп земљиште закупцу који је
носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства, а није старији од 40
година и власник је обрадивог пољопривредног земљишта које се граничи са
земљиштем које се даје у закуп.
Уз захтев, који је саставни део конкурса будући корисник подстицајних средстава
за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп мора поднети следећу документацију:

1) Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта које се даје у закуп
(Извод из земљишно-књижног улошка или Лист непокретности);
2) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта. Уговор мора бити прописно
оверен од стране надлежне општинске службе или суда;
3) Копију легитимације носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или
Уверење о регистрацији пољопривредног газдинства за лице које даје обрадиво
пољопривредно земљиште у закуп;
4) Копију легитимације носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или
Уверење о регистрацији пољопривредног газдинства за лице које узима обрадиво
пољопривредно земљиште у закуп односно доказ да је закупац члан регистрованог
пољопривредног газдинства;
5) Доказ о отвореном текућем рачуну у банци;
6) Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољопривредног земљишта (Извод из
земљишно-књижног улошка или Листа непокретности) за лице које узима обрадиво
пољопривредно земљиште у закуп у случају када се његове парцеле граниче са
земљиштем које се даје у закуп;
7) Копија плана предметних парцела у случају када се парцеле обрадивог
пољопривредног земљишта закуподавца и закупопримца граниче.

Драгана Јелић, мастер менаџер

Поштовани пољопривредни произвођачи
посетите страницу http://www.agroponuda.com/ или нам се
обратите ако желите нешто да огласите да продајете или
купујете.

Једна од најзначајних смерница ЕУ је заједничка пољопривредна политика. Значај
заједничке пољопривредне политике се огледа у средствима које издвајају из буџета за
њено спровођење. Европска унија земљама кандидатима за чланство пружа подршку у
процесу прилагођавања пољопривредног сектора и руралног развоја, уз имплементацију
законодавних норматива ЕУ у оквиру заједничке пољопривредне политике.
Сва издвојена средства намењена су за земље кандидате са циљем припреме
имплементације и управљања заједничком пољопривредном политиком и треба да
допринесу одрживом развоју пољопривредног сектора и руралних области.
Кроз процес коришћења ИПАРД фондова, земље кандидати за чланство се
припремају за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални
развој (Еуропеан Агрицултурал Фунд фор Рурал Девелопмент - ЕАФРД).
Основни принципи на којима се заснива ИПАРД су:
•
подела обавеза између свих актера,
•
успостављање ефикасног система интерне контроле,
•
дефинисање јасних процедура за управљање фондовима,
•
независна интерна ревизија,
•
транспарентне процедуре јавних набавки и
•
кофинансирање.

Кроз пројекте и приступ ИПАРД фондовима јасно мора да буде дефинисан сваки
сегмент. Неопходно је да они који конкуришу за ИПАРД јасно прочитају смернице и
упутства приликом аплицирања за пројекте јер све што се буде радило биће контролисано,
транспарентно и јавно и у случају било каквог отступања после одобравања пројекта биће
сакционисано.
Виолета Петровић-Луковић
Дипломирани инжењер агрономије

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

Cene voća
Banana

160.00

Cene povrća

Grejpfrut

180.00

Blitva

30.00

Jabuka

50.00

Brokola (sve )

Jabuka (Delišes r.)

60.00

Celer (sve sorte)

160.00

Jabuka (Delišes z.)

60.00

Cvekla (sve sor.)

50.00

Jabuka (Melrouz)

60.00

Karfiol (sve sorte)

220.00

Jabuka (Mucu)

60.00

Krastavac (sal.)

180.00

Jabuka (ostale)

50.00

Krompir (beli)

50.00

Kivi (sve sorte)

160.00

Krompir (crveni)

50.00

Kruška (ostale)

150.00

Kupus (sve sorte)

80.00

Lešnik (očišćen)

1600.00

Luk beli (sve)

400.00

Limun (sve sorte)

140.00

Luk crni (sve )

40.00

Mandarina (sve)

150.00

Paradajz (sve )

140.00

Pasulj (grad.)

300.00

Orah (očišćen)

1600.00

250.00

Pomorandža (sve)

120.00

Pasulj (tetovac)

350.00

Smokva (suva)

500.00

Pasulj (beli)

320.00

450.00

Pasulj (šareni)

280.00

Pasulj (žuti)

290.00

Paškanat (sve )

150.00

Peršun (korenaš)

150.00

Šljiva (suva)

Jaja i živinsko

meso

Jaja S

15.00

Peršun (lišćar)

Jaja A

14.00

Pečurke (šamp.)

180.00

Jaja B

14.00

Praziluk (sve)

100.00

Jaja c

12.00

Ren (sve sorte)

Pileće meso

Cene mlečnih

200.00

proiz.

15.00

50.00

Spanać (sve )

100.00

Tikvice (sve)

200.00

Zelen (sve sorte)

50.00

Kajmak

700.00

Zelena salata

35.00

Sir mladi

280.00

Šargarepa (sve )

70.00

Sir punomasni

400.00

