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Мотиви за куповину органских производа
Постоје бројни мотиви за куповину органске хране. Најважнији мотив је брига о
сопственом здрављу, која чини и главну детерминанту позитивног става према
конзумирању органских намирница. После здравља, друго место заузима мотив
заштите животне средине, који је проистекао из негативних последица конвенционалне
пољопривреде производње. Мотив већине потрошача пољопривредних производа
широм света, су регионалне разлике које утичу на куповину ове врсте намирница. Иако
потрошачи широм света имају склоност и позитиван став према органским
производима, постоји одређени проценат популације који се не одлучује за куповину
исте, што значи да је присутно неслагање између преференција и понашања потрошача,
које је резултат деловања ограничавајућих фактора.
Органска пољопривредна производња најлакше се дефинише кроз њене циљеве,
а то су производња здрваствено безбедне и квалитетне хране кроз очување животне
средине, земљишта и његове плодности, биодиверзитета, агро и екосистема, уз
унапређење здравља и продуктивности узајамно зависних заједница, живота земљишта,
биљака, животиња и људи.
Најзначајнији фактор некуповине органских производа на глобалном нивоу је
њихова висока цена, док се на осталим позицијама налази њихова ограничена
доступност, задовољство конвенционалном храном, недостатак информација и
поверења у ове производе, незадовољавајући асортиман, непоуздан квалитет, док
знатан део потрошача и даље нема поверења у органску храну и процес сертификације.
Тржиште органских прехрамбених производа у Европи и свету бележи сталан
раст, међутим у нашој земљи је и даље недовољно развијено (сматра се тржиштем у
настајању), док потрошња органске хране знатно нижа - свега 5.5 евра у поређењу са
потрошњом у другим Европским земљама (у целокупној Европи износи 35.5 евра).
Главни разлози оваквог стања су мала и једнолична понуда органских производа,
недовољна информисаност потрошача, низак лични доходак и слабо развијени канали
дистрибуције.
Према резултатима досадашњих истраживања, главни мотиви због којих се
потрошачи опредељују за конзумирање органске хране су пре свега брига о сопственом
здрављу,а затим и брига о заштити животне средине, добробити животиња, као и
подршка локалним пољопривредним произвођачима ове врсте хране. Део потрошача
који не конзумира органске прехрамбене производе, одлучује се на такву одлуку услед
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високе цене ових производа на првом месту, јер исте конвенционалне производе може
купити бар за упола мању цену.
Остали битни разлози некуповине су слаба доступност ових производа услед
слабо развијених канала дистрибуције, неадекватно разноврстан асортиман, док је
значајан део потрошача недовољно информисан о квалитету и осталим предностима
органске хране у односу на конвенционално произведену, те нема поверења у сам
термин “органска храна”, декларисање и сертификацију исте.
Како је цена главни одлучујући фактор неконзумирања органских прехрамбених
производа у већини земаља, уједно и представља критичан фактор за привлачење нових
и задржавање сталних потрошача, неопходно је њено усклађивање са дохотком
становништва, како би произвођачи имали адекватан профит, а потрошачи могућност
куповине исте, уз које иду и сви њени бенефити конзумирања и квалитета. Значајан пад
цена органских производа довео би до повећане тражње ових намирница на тржишту.
Драгана Јелић, мастер менаџер

Ђубрење воћњака
У савременим интензивним засадима редовно годишње ђубрење воћњака је једна од
најважнијих агротехничких мера од које зависи раст и родност воћака.
Ђубрењем воћњака осигурава се редован и висок принос, добар квалитет плодова па
самим тим и равнотежа развоја вегетативних и генеративних органа.
За нормално растење и родност воћака неопходни су следећи макроелементи: азот,
фосфор, калијум, калцијум, магнезијум идр.Њих биљке троше у већим количинама.
Међутим воћке узимају и друге елементе у мањим количинама, а чији недостатак може
утицати на многе физиолошке поремећеје у биљкама :бор, цинк, бакар,гвожђе идр.
Ђубрењем се уносе ови елементи у земљиште како би се одржали у оптималним
количинама. За воћњак није подесан ни вишак ни мањак ових елемената.
Да би се могло извршити ђубрење неопходно је знати присуство ових елемената у
земљишту. Зато је неопходно урадити хемијску анализу земљишта како би се знало које
количине хранива треба додати.
Ђубрива се према пореклу деле на:


органска ( природна)



минерална ( вештачка)
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Од органских најчешће се користи стајњак, осока, копост, зеленишно ђубриво итд.
Са њим се поправља структура земљишта тј. земњиште се обогаћује хумусом и
омогућује боље искоришћавању минералних материја.
Минерална ђубрива имају у себи елементе у неорганском облику и деле се на проста и
сложена (комплексна). За воћарску производњу најпогоднија су следећа комплексна
ђубрива: 8: 4: 20, 7:14:21, +2% Мр, 9: 18: 27 и сл. У недостатку ових комплексних
ђубрива могу се употребити и комплексна ђубрива са следећим односом 15:15:15, и
14:14:14.
Основно ђубрење се обавља у јесен после бербе уношењем комплексних NPK ђубрива
са мало азота ( 400-600 кг/ха). У основно ђубрење спада и ђубрење стајњаком ( 30 т/ха).
У раном пролећном ђубрењу уноси се азот, најчешће 1/3 до 1/2 укупне годишње
потребе. Ђубрење се обавља приликом прве пролећне обраде. Тамо где то није могуће
разбацује се по трави или пред кишу.
Прихрана се обавља после заметања плодова ђубривима са наглашеним азотом.
Уколико се у току јуна или јула примети недостатак неког од елемената може се
извршити фолијарно ђубрење.
Дипл. инг. Биљана Милосављевић

ЂУБРЕЊЕ ВИНОГРАДА

У савременој виноградарској производњи ђубрење је једна од најважнијих агро
техничких мера која заједно са другим мерама омогућује рентабилну производњу
грожђа.
Током животног века винограда ђубрење можемо поделити на више сегмената:





Ђубрење земљишта пре подизања винограда
Ђубрење приликом садње лозних калемова
Ђубрење до почетка плодоношења
Ђубрење током плодоношења

Овом приликом пажњу ћемо посветити ђубрењу током плодоношења. За ђубрење
винограда употребљавају се ђубрива која се користе и за друге гајене биљке у
пољопривреди. Од органских ђубрива користе се: стајско, компост, тресет, зеленишно,
а од минералних најчешће комплексна а ређе јединачна.
Редовно ђубрење винограда током плодоношења обично почиње са четвртом
годином после садње. За добијање високих приноса и квалитетног грожђа изузетно је
битно на основу чега се одређује количина, време примене и облик ђубрива.
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Методе које се користе за утврђивање потреба за ђубрењем винове лозе могу се
сврстати у две групе: биолошке методе и хемијска анализа земљишта. Биолошке методе
утврђивања потреба за ђубрењем заснива се на визуелној оцени недостатка хранљивих
елемената, хемијској анализи биљног материјала у периоду вегетације и сл. Хемијска
анализа земљишта је сигурна и веома поуздана метода на основу које се утврђује
садржај макро и микро елемената. Самим тим, а на основу пројектованог приноса и
квалитета грожђа, веома лако долазимо до оквирних количина, облика, структуре и
динамике ђубрења винограда.
Као основа за одређивање оквирних количина ђубрива служе: просечно изношење
хранљивих материја грожђем и вегетативним деловима лозе, степен искоришћавања
хранљивих елемената из унетог ђубрива, губици хранљивих материја, биолошке
особине сорте и подлоге, педолошких особина земљишта, примењене агротехнике итд.
Изношење хранљивих материја из земљишта приносима грожђа и вегетативним
деловима лозе у пракси се процењује на основу оствареног приноса грожђа. Рачуна се
да за 1 тону грожђа изнесе 6,5 кг активне материје азота, 3 кг фосфора и 7,5 кг
калијума. Неопходно је додати да није довољно само ђубрењем „вратити“ изнете
количине хранљивих елемената, већ се те количине морају увећати за око 25 % азота,
100% фосфора и 50% калијума. Наведено повећање морамо извршити због извесних
губитака (испирања) као и немогућности потпуне искоришћености хранљивих
елемената од стране винове лозе.
Ђубрење винограда минералним ђубривима се препоручује сваке године а количине
се крећу од 400 до 1000 кг у зависности од формулације НПК а пре свега од
снабдевености земљишта основним хранљивим елементима.

Препоручује се примена стајњака сваке четврте године у комбинацији са
фосфорним и калијумовим минералним ђубривом у количини од 40 до 60 тона уз 200
до 500 кг ПК, примењује се током читавог периода мировања винове лозе. Азотно
минерално ђубриво се НЕуноси у земљиште и у току зиме због лаког губитка
испирањем. Потребна годишња количина азотних минералних ђубрива увек се дели
тако што се половина уноси у пролеће непосредно пре кретања лозе а друга половина
после прецветавања, или након прецветавања ¼ а ¼ у јулу.
Органско ђубриво се уноси специјалним растурачима, затим се заорава јесењим
дубоком обрадом земљишта на дубину од15 до 20 цм. Пошто су азотна минерала
ђубрива лако покретљива и растворљива, разбацују се по површини земљишта а затим
6

плитком обрадом (култивирањем) уносе у земљиште. Посебно је значајна дубина
уношења фосфорних и калијумових ђубрива. Због веома слабе покретљивости фосфора
и калијума и хемијске инактивације фосфора, минерална ђубрива ових хранљивих
елемената морају се уносити у земљиште на дубину 30 – 40 цм, то јест у непосредну
близину кореновог система. За дубинско уношење фосфорних и калијумових ђубрива
користе се депозитори уграђени на подриваче којима се истовремено растреса
земљиште у периоду мировања. Могу бити са једним или два радна теле.
Препоручује се још један метод такозваног корективног ђубрења а то је фолијарна
прихрана. Ова метода се користи у ситуацијама када је изостало основно ђубрење или
примењена НПК формулација није одговарала потребама винове лозе. Такође на овај
начин се може биљка „ хранити“ микро елементима. Погодност фолијарних ђубрива је
несумљиво у томе што се мешају са великом већином средстава за заштиту биља тако
да се њихова апликација врши истовремено са заштитом винограда.
Данко Петровић
Дипл. инж. воћарства и виноградарства

Утицај температуре ваздуха на домаће животиње
Утицај температуре на животињски организам може бити посредан и непосредан.
Посредно температура на животиње делује путем климе, воде и земљишта. Непосредни
утицај температуре долази до изражаја у одржавању и поремећајима температурног
баланса животиљског тела.
Питање одређивања оптималних температура које треба да владају у средини где
бораве животиње има своју основу у метаболизму у процесима терморегулације. За
сваку врсту и категорију животиња постоји интервал ваздуха који омогућава топлотну
равнотежу између продукције и одавања топлоте. Када се пређе та граница долази до
поремећаја терморегулације, а тиме често и до патолошких стања. Топлотно стање
изнад којег долази до промене у одвијању физиолошких функција у организму назива
се критичним.
Наравно, потребно је одржавање одговарајуће температуре у објектима, али и
превелика влага је веома штетна. Подручје подношљивих температура се у границама
које не смеју да се пређу сматра се продуктивним подручјем температуре.
Температура у објекту је најнижа при дну, а према крову се повећава. И хоризонтално
постоје разлике. Највиша температура је на средини објекта, а најнижа у угловима.
Температура стаје

продуктивна

оптимална

телад

12-25

15-20

јунад

5-25

12-20

музне краве

5-25

12-20

крмаче са прасадима

15-25

15-21

за:

7

прасад до 7 дана

28-35

30-32

прасад од 5-8 недеља

20-30

22-24

крмаче, нерастови

5-25

12-29

товне свиње

5-25

16-20

товна јагњад

8-28

10-18

овце, овнови

5-28

8-18

објекат за јагњење

25-28

20-22

мала пилад

31-35

32-33

пилад у тову

4-25

17-20

кокоши

5-25

10-20

Дипл. инж. сточарства Горан Јоксић

Пестицидна резистентност
Неке биљне штеточине (инсекти), прузроковачи биљних болести и корови
постају отпорни на поједине пестициде, који су првобитно били ефикасни . Значи под
резистентношћу пестицида подразумевамо опадање ефикасности једног пестицида до
потпуне неефикасности, после примене током дужег временског периода на одређеном
локалитету, а против исте врсте .
До губитка ефикасности једног препарата долази постепено и све више у свакој
следећој генерацији, за чије се сузбијање користи исти препарат, или неки други
препарат са истим механизмом деловања. Уколико један препарат користимо велики
број пута број отпорних јединки се повећава и на крају оне преовлађује те препарат
више не реагује. Кад штеточина развије отпорност на један препарат, ни други
препарат из исте групе неће деловати. Тако зелена лисна ваш брескве, развила
резистентност на диметоате, кромпирова златица на делтаметрине.
Појава резистентности може се успорити, а и спречити избегавањем примене
препарата са истим механизмом деловања. Песстициде треба користити само онда када
је то потребно. Веома је важно чешће мењати различите групе препарата са
различитим механизмом деловања. На пример код сузбијања јабукиног смотавца
постоје подручја где се отпорност још није појавила. После пиретроида, користити
органофосфорне инсектициде, па регулаторе раста инсеката, а затим се поново вратити
на прву групу препарата .
Успорићемо појаву резистентности пестицида уколико користимо комбиноване
препарате, који садрже две или више активних материја са различитим механизмом
деловања, и да користимо дозе по препоруци произвођача .
8

Осетљиве популације треба сузбијати са што мањим дозама препарата да се
процес резистентности не би убрзао.
Примену препарата ускладити са биологијом штетног организма који је циљ
сузбијања. Потребно је третирања обавити у најостљивијем стадијуму штетног
организм .
Увек водити рачуна о припадности препарата према механизму деловања.
Дипл.инг. Горан Варјачић

Мраз
Мраз је нормална појава у хладном делу године. Поред зимских мразева, који
представљају неповољну појаву само ако су температуре веома ниске, мразеви се
јављају и на почетку и на крају зимског периода, када могу бити веома штетни у
зависности од њиховог интензитета, трајања и фазе развића биљака. Мразеви који се
јављају на почетку хладног дела године зову се јесењи или рани мразеви, наносе мање
штете, јер је у јесен највећи број једногодишњих култура већ завршио своје развиће, а
озими усеви, воћке и винова лоза се припремају за зимско мировање. Мразеви на крају
хладног периода представљају пролећне или касне мразеве. За наше крајеве много су
опаснији пролећни мразеви, који наносе утолико више штете уколико се јављају
касније, када је вегетација биљака већ почела.
Дејство позних пролећних и раних јесењих мразева је у великој мери условљено
морфологијом терена. Уколико пролеће закасни, односно вегетација биљака се налази у
мировању иако је календарски време за развој, пролећни мразеви могу мало штете да
нанесу. У зависности од степена развића биљке зависи и степен оштећења од мраза.
Односно биљка би морала да је постигла одређени степен развића па да јој позни мраз
нанесе значајније оштећење. Често се дешава да у планинском пределу мраз нанесе
мање штете биљкама него у равничарском крају јер вегетација касни према развићу у
равници.
За успешну борбу против мразева потребно је знати и саму природу настанка
односно типове мразева. У зависности од начина појаве разликујемо три типа:
1.адвективни, 2. радијациони и 3. адвективно – радијациони.
Адвективни мразеви мало зависе од локалних услова јер настају при продору
хладног ваздуха. Bреме је ветровито и код ових мразева нема инверзије температуре
већ је температура скоро иста на површини и висини од 2 – 3 m. Јављају се почетком
пролећа и крајем јесени и трају неколико дана.
Радијациони мразеви настају услед јаког хлађења земљине површине у току
ведрих и мирних ноћи. Њихов интензитет зависи од облика рељефа и влажности
земљишта и ови мразеви су локална појава. По котлинама, увалама и низинама долази
до спуштања охлађеног ваздуха и стварања „језера хладног ваздуха” па у тим крајевима
настају штете изазване мразом. За ову врсту мраза карактеристична је инверзија
температуре, односно температура ваздуха је виша него температура површине земље
за 2 до 3 ºC. Температурна инверзија је појава када температура расте са висином, а
правилно је да опада јер се ваздух загрева од тла, а не од Сунца. Приликом мирних,
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ведрих ноћи уколико је дошло до интензивног хлађења приземног слоја ваздуха
израчивање топлоте из тла је велико и ваздух преноси топлоту тла да би се успоставила
топлотна равнотежа. Са порастом висине ваздух је све топлији јер је извор хлађења тло
па се мање хлади одавањем топлоте. Температура је најнижа непосредно пред излазак
сунца, око 5 сати ујутро. Инверзије могу бити јаке или слабе, а интензитет се утврђује
мерењем температуре. Температурни подаци су од значаја уколико се инверзија јави
током ноћи како би се одредили параметри за ефикасну заштиту од мраза. Ови мразеви
почињи ноћу, трају 5 - 6 h, тада је температура током дана већа од 0 ºC. Да би настали
радијацијски мразеви потребно је ведро небо, мирно време без ветра и ниска релативна
влажност ваздуха.
Уколико се мразеви образују дејством два процеса, адвекције и радијације,
имамо адвективно – радијационе мразеве.
Касни пролећни и рани јесењи мразеви најчешћи су адвективно – радијационог
типа и јављају се при релативно високим средњим дневним температурама ваздуха.
Узевши у обзир величину оштећења, пролећни мразеви се по интензитету могу
поделити на:
а) слабе мразеве, с температуром ваздуха од -0,1 до -2 ºC
b) умерене мразеве, с температуром ваздуха од -2,1 до -4,0 ºC
c) јаке мразеве, с температуром ваздуха испод -4,0 ºC.

Оваква подела извршена је на основу тога што у пролеће при температурама од 2,0 до -4,0 ºC углавном настају делимична оштећења цветова и лишћа већине биљака,
док при температурама испод -4 ºC долази до потпуног измрзавања ових делова биљака.
Наравно да величина штете зависи од фенолошке фазе у којој се биљка налази у
тренутку деловања мраза. На пример, кад отпочне цветање, биљке су веома осетљиве и
појава мраза од -4 ºC може изазвати штете и до 90 %. Интересантно је да ако се
температура у воћњаку подигне за само 2 ºC штета се може смањити и до 80 %, односно
мали пораст температуре може много да смањи штету коју изазива мраз.
Поред интензитета, степен оштећења зависи и од трајања и учесталости појеве
мраза. Појава мраза током једне ноћи може довести само до проређивања цветова, али
уколико се мраз јавља чешће и дуже траје може доћи до потпуног уништења приноса у
тој години.
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Основна улога заштите од мраза је да се спречи да температура биљке падне
испод критичне. Постоје више метода борбе против штетног дејства мраза и исте је
могуће грубо сврстати у две основне групе: пасивне и активне методе.
Лидија Вуловић
Дип.инж. заштите биља

Гајење лука у органској башти
При планирању баште водити рачуна о томе да црни лук воли отворена
осунчана места, али подноси и делимичну засен, не воли прегусту садњу. За успешно
гајење земљиште треба да буде добро припремљено, растресито, прозрачно.
Најактивнији део корена налази се плитко у слоју дубине 5-20 цм. Црн
и лук не
подноси кисела земљишта, као ни директан унос свежег стајњака или течних биљних
ђубрива. Доста је отпоран на ниске температуре, али му је оптимална температура за
клијање око 22 степена Ц. Потребно је сачекати да се земљиште угреје. Семе лука брзо
ниче за 3-5 дана.
Рана пролећна сетва обезбеђује нормалан раст биљака и формирање главица а
каснија даје ситне главице. Оптимална температура за раст је 18- 20 степена Ц, а
измрзава на -3 до -15 степени целзијуса. Уколико се луковице саде у јесен у фази 3-4
листа успешно могу да презиме.
Лук заузима друго место у плодореду, на исту површину се враћа треће или
четврте године. Сади се иза купуса, краставаца, паприке, парадајза, заједно са
шаргарепом, першуном, целером и салатама. Обично уз леју посејати невен или
кадифицу ради спречавања развоја нематода лука, добро је користити зеленишно
ђубриво или посејати белу слачицу. Баштовани највише гаје црвени лук жутосмеђих
спољних љуски који се може чувати и користити током јесени и зиме и лук сребрњак
белих главица, блажег укуса који се користи током касног пролећа.

Корен лука је плитак и биљка је осетљива на недостатак воде па уколико у
пролеће нема довољно падавина , без заливања и наводњавања не може се рачунати на
добар принос у башти. Уколико се претера са заливањем вишак воде доводи до
формирања крупних али мање квалитетних луковица koje не могу дуже да се чувају.
Лук треба пажљиво плевити , обавезно стављати малч.
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Гајење лукова угрожавају две врсте мува а превентивне мере за сузбијање мува
су – што ранија садња арпаџика у пролеће, сађење лука и празилука заједно са
шаргарепом и невеном, уклањање и уништавање сваке оштећење биљке током
вегетације и обавезно поштовање плодореда.
Пламењача је најчешћа болест лука и сузбија се бакарним препаратима, уљем
каранфилића, рузмарина, мајчине душице...
Лук се вади током прве половине августа кад лишће почне да се суши и полегне. Биљке
се ваде чупањем или поткопавањем и остављају се на лејама да се суше . Након
убирања лука, пера се одсецају. Током сувог и топлог времена и луковице се могу
поставити на мреже или лесе да се досуше. Уколико временски услови нису погодни
обавезно досушити лук. Црни лук се може чувати у истој просторији с белим луком и
кромпиром . У добрим условима може се чувати 6-9 месеци.
Принос младог лука може бити 1-2 кг/метру квадратном а луковице 2-4 кг/ метру
квадратном.
Љиљана Вуксановић

Крвава ваш (Eriosoma lanigerum Hausmann)
Крвава ваш је почетком двадесетог века пренета из постојбине, Северне
Америке, у Европу, па и на наше подручје. У нашем поднебљу ваш цео животни развој
(исхрану и размножавање) спроводи на једној врсти (нема прелазних домаћина) и
готово је монофагна, јер се пре свега сусреће на јабуци, ређе на дуњи, а готово никада
на крушци.
Пролећно – летње генерације чине бескрилне женке. Оне су смеђе боје, просечне
дужине око 2 mm.
Прекривене су белим, густим кончастим, воштаним влакнима, чија је улога
заштита од предатора и инсектицида. Уклањањем вунасте превлаке, уочава се „гола“
ваш, која притиском између прстију испушта течност црвене боје, налик на крв.
У току летњих месеци (јул – август) повећава се бројност крилатих женки.
Крилате женке су кестењасте боје, дужине 1,6 – 2,2 mm. Иако им воштане жлезде нису
развијене, тело им је прекривено ретким, белим, пахуљастим, растреситим
излучевинама (воштаним нитима). Предња крила су провидна, на појединим местима
тамнија. Одликују их четири косо постављена нерва, од којих се средњи грана.
Прелетањем на суседна стабла шире свој ареал.
Крвавa ваш поседује велику моћ репродукције. У току вегетације штеточина има
10 до 12 генерација. Женке одликује изразита плодност и способност да испиле 100 –
150 ларви, чије се развиће заврши за двадесетак дана. У току лета, температуре више од
30˚C заустављају размножавање. Пред завршетак вегетације, у јесен, колоније ваши су
најбројније. То је време када се већи део популације спушта на приземни део стабла и
корен јабуке, где ће презимети. У хладнијим, северним пределима и планинским
крајевима ваш презимљава на корену јабуке, док у јужним, а у условима благе зиме и у
осталим пределима, може презимети и у круни, у пукотинама коре дебла и грана.
Најотпорнији на ниске температуре су најмлађи ларвени стадијуми (критична
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температура је између -25˚C и -27˚C). У рано пролеће, са кретањем вегетације и биљних
сокова (крај марта – април), ларве настављају свој развој.
Крвава ваш узрокује директне и индиректне штете у матичњацима М-подлога,
растилима и засадима јабуке. Штете се испољавају на свим деловима биљке, пре свега
на надземном делу воћке (деблу, младим гранама, леторастима, кори, листовима,
плодовима), али и на кореновом врату и корену до дубине од 25 cm. Ваш се храни
сисањем сокова, при чему у биљно ткиво уноси ферменте који узрокују убрзано дељење
ћелија, хипертрофију ткива и стварање „водених тумора“ који пуцају. На оштећења се
насељавају паразити који узрокују рак – ране. Ране отежавају проток биљних сокова,
због чега воћка слаби и постепено се суши. Плодови су покривени излучевинама
штеточине и веома погодни за развој гљиве чађавице. Прекривени су пепељастом
превлаком, лепљиви под прстима непријатни за бербу и не могу бити намењени
тржишту.

Развој ваши је интезивнији у млађим, високоинтезивним засадима, у којима се
примењује гушћа садња, оштрија резидба, интензивније ђубрење (нарочито азотним
ђубривима), наводњавање, осетљивији сортимент, на вегетативним подлогама слабије
бујности.
У сузбијању ваши могу се применити биолошке, механичке и хемијске мере.
Најзначајнији природни непријатељ крваве ваши је паразитна осица (Aphelinus mali).
Дужине је 1,5 - 2 mm. У току вегетације може развити 7 до 8 генерација. Животни
циклус осице траје 20 до 25 дана. Термофилнија је од домаћина и најбројнија у јесен.
Због малих димензија и скривености испод лишћа тешко се може уочити у засаду
јабуке. Осица је ендопаразит; развија се у телу ваши, храни се на њен рачун и на тај
начин је усмрти. Присуство осице се у почетку не може уочити, али касније тело ваши
постаје тамно и мумифицирано.
Редовном зимском резидбом уклањају се јаче заражене гране, уз обавезно
премазивање пресека калемарским воском. У току лета може се спровести механичко
уклањање колонија вашију, које су сада прекривене белом, вунастом превлаком.
У засадима оцену интензитета напада ваши треба обавити у септембру, када је
бројност колонија највиша, а у расадницима већ у јулу месецу, због вађења садница у
октобру. У току зимског мировања гране и дебло треба „окупати“ минералним уљем. У
пролеће, у време преласка инсеката са корена на надземни део и образовања нових
колонија могу се применити инсектициди на бази dihlorvosa или azinfos-metila. Уколико
се укаже потреба, у јесен, могу се применити препарати на бази dihlorvosa, али тек
након завршене бербе.
Ма Марија Ивановић
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Репродуктивни поремећаји говеда
Репродукција говеда представља врло сложену фазу сточарске производње.
Под нормалном плодношћу говеда подразумева се способност да правилно краве
изразе полни нагон, да се паре (осемени), да остану бремените и да на свет донесу једно
до два нормално развијена телета у периоду од годину дана.
Репродуктивне особине говеда или плодност најчешће се објашњавају преко:
узраста при првој оплодњи и при првом телењу, дужине бременитости, типа, пола и
масе телета при рођењу, трајања сервис периода и међутелидбеног интрвала.
Дужина гравидитета је генетска особина на коју спољашни фактори имају
ограничено деловање. Сви остали параметри репродуктивних особина говеда су под
великим утицајем спољашњих фактора.
На плодност говеда највише утичу начин исхране и здравствено стање грла.
Исхрана крава утиче на: стасавање, редовну плодност, продуктивност и повећану
отпорност животиња према болестима. Само правилном, добро избалансираном и
разноврсном исхраном може се постићи максимална репродукција и производност грла.
Здравствено стање животиње зависи од начина искоришћавања грла,
зоосанитарних услова, неге и исхране, поступака са животињама и других фактора.
Репродуктивни
поремећаји
у
95%
случајева
настају
као
последикалцијумапретходног тељења и неправилне неге у периоду периоду после
тељења.
За нормалну и успешну репродукцију битан фактор је добро завршен порођај
животиње, јер је то завршетак једног и почетак следећег репродуктивног циклуса.
Нормалан (спонтан, лак) порођај са здравом мајком и младунцем је основа
успешне репродукције говеда.
Пуна економска добит запата постиже се:
•
ако се јави еструс 60-тог дана од телења код 85% крава,
•
ако се 70% крава конципира од првог осемењавања,
•
индекс осемењавања треба да буде 1.6%,
•
проблематичних крава у запату мање од 10%,
•
проценат крава са тихим еструсом мањи од 15%
•
сервис период краћи од 100 дана и
•
међутелидбени интервал 12 до 13 месеци.
Први фактор успешне репродукције је правовремено откривање еструса и
правовремена инсеминација, јер код појединих крава знаци полног нагона нису јасно
уочљиви (појава тихог нагона). Код грла са продуженим (више од 23 дана) и скраћеним
(мање од 17 дана) естралним циклусом, као и код плоткиње код којих није уочен еструс,
а прошло је више од 60 дана од телења треба извршити њихов клинички преглед и
утврдити да ли постоје неки поремећаји због којих грла треба лечити или их
искључити из запата.
Приликом вештачког осемењавања треба водити рачуна о правилном растапању
семена. Семена растапати у воденом купатилу на температури 38 до 40 °С.
Инсеминацију плоткиња вршити 12-16 сати након појаве видљивих знакова полног
нагона.
14

Проценат концепције, бременитиост после првог осемењавања, у већини
случајева је мањи од 60%, што доводи до продужавања међутелидбеног интервала и
повећања неплодности.
Код крава гинеколошка обољења могу се јавити у свакој фази репродукционог
циклуса, а најчешће перинатално (пред сам порођај, при порођају и у пуерперијуму
одмах после порођаја), јер је тада имунолошки систем и природна отпорност умањена.
Плодност животиње је 20 до 30% генетски условљена, 70-80% зависи од исхране, неге,
држања и индивидуалних особина, што су показала и наша истраживања.
Сметње у репродукцији говеда се манифестују у следећем:
•
тешка телења,
•
заостајање постељице,
•
запаљење материце,
•
изостајање полног циклуса,
•
нетипични знаци полног жара (тихо гоњење),
•
неправилно трајање полног жара (3-4 или више дана),
•
неправилно понављање циклуса полног жара (12-16 или 30 и више дана),
•
поновно гоњење по оплодњи (са 3 недеље или касније),
•
цистичне промене на јајницима,
•
побачаји,
•
мртворођена телад,
•
рађење телади са аномалијама.
За највећи број сметњи директни узрок се не зна и тешко га је утврдити.Један од
директних узрока свих ових проблема је недовољњно праћење све укупног
здравственог стања крава, неправилна исхрана и начин држања и неге. Само
прваовременим дијагностиковањем проблема у репродукцији, он се може лако лечити и
превазвићи.
Спречавању појаве стерилитета и повећању плодности грла првенствено
доприносе примењене мере: правилна исхрана; држање и нега; контрола плодности и
редовни клинички прегледи; зоохигијена; правилан поступак вештачког осемењавања;
умерена експлоатација у лактацији и др.
Кравама пред порођај треба пружити максималну пажњу у погледу исхране, неге
и држања. Гравидне животиње пред порођај не треба много хранити, треба их изводити
из штала. Хранива која им се дају треба да буду добра и органолептички исправана; да у
себи садржи довољно беланчевина, витамина А и Д, минерала калцијума и фосфора и
олигоелемената гвожђа, бакра, јода, цинка и др.
Шест до осам недеља пред порођај грла треба засушити уз постепено изостајање
муже и смањењем оброка. При засушењу потребно је посебно водити рачуна о стању
вимена и извршити све профилактичке мере да недође до појаве инфекције и маститиса.
Узроци настајања маститиса (упале млечне жлезде) су микорорганизми и у 95% су
бактеријске инфекције. Уколико се засушење не обави како треба, у следећој лактацији
долази до смањеног лучења млека, а једна од последикалцијумаје и рађање слабо
виталне телади.
Један од узрока смањене плодности и поремећаја у репродукцији је клинички
маститис Клинички маститис смањује проценат концепције од првог осемењавања за
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16%, повећава међутелидбени интервал (1.6 година) и сервис период (270 дана), јер
има слично бактерицидно дејство као и естрална слуз која изазива ендометритисе.
Узрочници запаљења вимена доспевају преко крвотока у материцу или органа за варење
и обрнуто.
Кретање животиња пред порођај је доста важно јер утиче на метаболизам,
циркулацију, дисање и јачање трбушних мишића. Ако се не испоштују основна правила
припреме гравидне животиње за порођај може доћи до различитих поремећаја, који
настају услед промена физичко-физиолошких функција организма.

Најчешћи узрок смањене плодности крава је бактеријски ендометритис јер
долази до успорене иновулације материце, продужено време до прве овулације, већи
број осемењавања и продужени међутелидбени интервал. Запаљење материце настаје
као последикалцијуматешких порођаја. После тешких порођаја или пак после абортуса
у материци говеда ствара се погодна клима за развој различитих инфекција, које се
манифестују слузаво-гнојним секретом. На појаву запаљења материце утиче и
неквалитетна исхрана, мале количине витамина А и β-каротина; вишак калијума; касно
осемењавање и др.
Оваријалне цисте су чест узрок јаловости крава. Ове мехурасте творевине,
различите величине које у себи имају воденасти или желатинасти садржај врше
притисак на јајнике услед чега се он смањује и може доћи до његовог атрофирања, тј
губитка функције. Код грла код којих се дијагностификују оваријалне цисте најчешће је
поремећена хормонска равнотежа услед дефицитарне, једноличне исхране, високе
млечности и стајског држања.
Заостајање постељице настаје као последикалцијуманеодвајања и истискивања
плацентних овојникалцијумаиз материце после порођаја. Најчешћи узроци заостајања
постељице су последикалцијуматешких порођаја, појава различитих бактерије,
дефицитарна исхрана, алергијска и токсична стања. Постељикалцијумависи из вагине,
долази до напињања, стварају се тешкоће приликом уринирања грла; а
постељикалцијумаје
одлична
подлога
за
микроорганизме.
Као
последикалцијумазаостајања постељице може доћи до различитих инфекција,
запаљења, појаве маститиса, анаеробних инфекција, сепсе и др. Профилакса заостајања
постељице огледа се у хигијенском држању, редовном кретању, паши, доброј и
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квалитетној исхрани у току гравидитета. Посебно треба обратити пажњу да храна у
себи садржи веће количине минерала (калцијума) и витамина (А, Д, Е) и препарате
евитаселена и токоселена.
Цепање јајовода има за последицу ставрања ожиљака погодних за инфекцију и
запаљења. На овим ожиљцима долази до сталног повређивања ткива, сужења,
девијација и запушења са појавом прљаво гнојног секрта.
Запаљење јајовода је последикалцијумапретходних запаљења материце.
До испадања (пролапсуса) вагине може доћи из различитих узрока: истегнуте и
олабављење вагине услед естрогеназације пред крај гравидитета и у време еструса;
тешког порођаја и побачаја; инфекције и др.
Извртање и испадање материце настаје као последикалцијумапрејаких трудова у
току и после партуса, близаначке трудноће, истезања зидова утеруса, слабиг лигамената
и др.
Током фаза развоја фетуса може доћи до прекида бременитости, абортуса, при
чему се сав садржај материце избацује ван. Узроци прекида бременитости су различити.
Разлози побачаја (абортус) недефинисани и могу настати услед комплексног дејства
више фактора (ударац, пад, трчање, инфекције, неправилна исхрана, буђава храна и др)
или због поремећаја у исхрани, нези и зоохигијенским условима.
Гравидитетни едеми су пратећи поремећаји репродукције, који се код крава
јављају непосредно пред порођај. Физиолошки едем се јавља услед неправилне
инфилтрације поткожног ткива која се захвата виме, трбушни зид испод вимена до
грудне кости, вулву, перитонеум и унутрашњу страну бутина. Профилакса код грла са
отоцима је у редукцији хране, кретању, масажи, давању диуретика, стављању бурових
хладних облога и ресорптивних маст за виме.
Као један од претећих поремећаја репродукције је лежање краве пред порођај.
Лежање је јавља 7 до 10 дана пред порођај и то углавном код грла финије коституције.
Етиологија ових поремећаја је различита, а настаје комплексним дејством већег броја
фактора. У првом реду дефицитарне исхране (недостатак минерала калцијума,
магнезијума, фосфора и др, витамина Д) и стајског начина држања и сл.
Тешак порођај настаје као последикалцијумаразличитих поремећаја, сметњи или
болести породиље, плода и плаценте. Поремећаји могу настати због: неправилних,
слабих или јаких порођајних трудова; недовољно проширеног порођајног канала;
сужења цервикалног канала; узане карлице; сувог порођајног канала; торзије гравидне
материце; дислокације материце; превеликог плода; мртвог плода; неправилног
положаја фетуса; превременог прскања плодових мехура; превременог изласка
постељице и др. патолошких стања; озледе порођајног пута; преломи карличних
костију и др.
Код говеда полни нагон се јавља на сваких 19 до 21 дан (са варијацијама 12 до 40
дана). Полни нагон код јуникалцијумаи крава траје 16 до 20 сати (са варијацијама 3 до
36 сати). Полни нагон траје нешто дуже у току лета, као и код грла код којих је јаче
изражен, код старијих грла и код мање утовљених грла. Најчешћи (видљиви) знаци
полног нагона су: губљење апетита, узнемиреност, опадање производње млека,
црвенило усмина, скакање, рика и др. Грла код којих је поремећен естрални циклус
спољни знаци еструса нису или су врло слабо изражени услед мале количине естрогена
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или субфункција фоликула; или је дошло до поремећаја услед неправилне исхране и
неге па је дошло до померања времена појаве еструса.
После порођаја настаје период мировања (пуерпериум), тзв.сервис период који
траје 4 до 6 недеља (иновулација утеруса траје 12 до 56 дана) при чему се порођајни и
суседни органи промењени гравидитетом и порођајем враћају у првобитно стање. То је
период који је потребан да се утерус после телења стабилизује и да добије облик и
величину коју је имао пре бременитости. Материкалцијумасе грчи, контракује и на
њеним зидовима долази разградње ткива која нису изашла са постељицом ван,
постепено долази до затварања грлића материце, карлични лигаменти се скраћују и др.
У првим данима пурерпериума животињама је потребна појачана нега и чување због
исцрпљености, а исхрана треба да буде квалитетна и лако сварљива. Критично време у
коме може доћи до настанка болесних стања су прва четири дана; тада може доћи до
различитих инфекција материце, заостајања постељице, пролапсуса материце и др. Већ
тада се прегледом животиње могу установити поремећаји у репродукцији.
мр Виолета Петровић-Луковић

ПССС – НОСИОЦИ ПРИМЕНЕ СТРУКЕ

Пољопривредне саветодавне и стручне службе у Србији, носиоци су примене
струке у непосредној пољопривредној производњи.
ПССС Србије су део институционалног система у пољопривреди, који је све
јачи, ефикаснији и потребнији.
Ове службе су се у не тако давном периоду називале Пољопривредне станице, и
биле су то у правом смислу речи. Некако незаобилазне па чак и када су биле успутне,
Станице су биле извор сазнања и информисања пољопривредника али и непосредне
помоћи у економији једног сеоског домаћинства. Оваква улога је наравно и дан данас
задржана, али су у савременом времену извори информација много доступнији
посредним путем /медији, интернет, штампа.
Једно је ипак остало и некада и сада, извор вредних и актуелних тема у
пољопривреди, били су и остали агрономи, веома често управо из ПССС Србије.
Предност ПССС Србије је константан теренски рад, размена искустава,
непосредни контакти са људима и природом, па с тим у вези и један ретко присутан
свеобухватни а не тренутни приступ дешавањима и ситуацијама у пољопривреди.
Тешко је данас
агроному што се свакодневно среће са све старијим
становништвом у селима, са полупразним сеоским школама и запарложеним
земљиштем. Добар агроном ипак не одустаје. У таквим срединама тема су добри
примери из праксе, често из села која су у окружењу, често су то добри домаћини и
њихови помаци и искораци у пољопривреди.
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ПССС Србије, прихватају тежину и неизвесност рада под отвореним небом, али
и благодети које се могу постићи уз струку и науку. Према оној нашој старој,
покушавамо да сваки нас сељак буде први у селу.

Рећићете, један је први. Јесте тако, али категорија има много. Први по квалитету,
по количини, по пласману, по новим технологијама, иновативности, финализацији
производа, новим тржиштима….има места за све да буду први.
Да не говоримо да нам је природа дала могућности за разноврсну производњу и
биљну, ратарску, воћарску, повртарску али и сточарску почев од пчела до крупне стоке.
Саветодавни рад ПССС Србије, је лако препознатљив и лако мерљив
пољопривредницима. То су стални контакти, рад у групама, организовање наставних
активности, теоретских и практичних, обавештавање, кампање тернског рада на
узорковању земљишта, одржавање трибина са темама из области Аграрне политике.
Осим саветодавства, ПССС Србије обављају читав низ стручних послова,
најчешће уз Овлашћење ресорног Министарства. Ову врсту послова обично називам
,,послови из сенке,,.
Свака Регионална стручна служба врши надзор над биљним и животињским
потенцијалима, како би се очувало здравље, безбедност и генетика .
Пре свега у биљној производњи, води се рачуна о начину производње свог
садног и семенског материјала у регионима. Стално присуство стручних лица на терену
омогућава сигурност и квалитет репроматеријала који се производи и умножава у нашој
земљи али и у иностранству.
Промет и извоз примарних пољопривредних производа, контролисан је од стране
стручног дела сваке ПССС Србије. Савесним и одговорним радом, очуван је интерес
свих нас корисника и конзумента пољопривредних производа. Такође, очували смо
наше биљне врсте, наш сортимент, наше хибриде и сорте.
Сточарство је грана пољопривреде која одговара насим природним условима.
Учињени су огромни помаци у генетском унапређењу али и у очувању врста и раса.
Учињено је много на промовисању и оснаживању ове гране пољопривреду не само у
базичном смислу већ и диверзификовањем сточарске производње. Велики број
произвођача се све чешће опредељује за прераду меса, млека, пчелињих производа и
сл.
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У пољопривреди нема статичности. Брз напредак технике и технологије
омогућава још бржи напредак пољопривреде.
Уз постојеће подстицаје и субвенције, готово да нема добрих изговора за
стагнацију у производњи. Одлучни домаћини иду напред, храбро уз подршку
националних програма и све су конкурентнији на тржишту. Модернизује се
механизација, обнављају објекти, граде складишни и прерађивачки капацитети, купује
се и повећава сточни фонд, све је више површина које се наводњавају, већи је број м2
под противградним мрежама, увећава се површина под интензивним воћњацима….
Пред ПССС Србије се увек изнова постављају нови циљеви. На прагу смо првим
позивима за коришћење средстава ИПАРД фондова. У најбољој жељи свих учесника у
аграру Србије, ПССС Србије су једни од њих који ће се потрудити да што већи број
корисника оствари право на ова средства и да полако али сигурно почнемо да
заокружујемо своју пољопривреду не само као произвођачи сировине већ као
предузетници било формално или суштински, који ће нудитy производе са додатом
вредношћу.
Положај ПССС Србије је јако одговоран, због непосредне улоге у спровођењу
дугорочних циљева али и непосредног контакта и обавезе према пољопривредницима.
Упркос томе, саветодавне и стручне службе свој посао обављају са пуно ентузијазма,
савесно и са једним јединим циљем а то је аграрно јака Србија у складу са природним и
људским ресурсима.

ма Сузана Нешковић
Селекција у говедарству
Jедна од Законом прописаних мера унапређења сточарства је: селекција.
Селекција значи одабир или избор, а у сточарству обухвата избор грла која ће се
даље репродуковати и у ком обиму, а која се неће уопште репродуковати. Да би се
изабрало грло које ће задовољити циљ и критеријум селекције врши се разврставање
грла на приплодна и квалитетна приплодна грла.
Под појмом приплодна стока подразумевају се здрава грла намењена за даљу
репродукцију:
•
женска приплодна грла могу бити само она која имају познато порекло бар по
једном родитељу.
Под појмом квалитетна приплодна грла сврставају се грла која испуњавају
прописане услове у погледу порекла, расних особина и производности и то:
•
женска приплодна грла која имају познато порекло за оба родитеља, а која су под
сталном контролом производних својстава и уписана у матичну евиденцију стоке;
•
мушка приплодна грла која имају познато порекло оба родитеља која су
испитивањем производних способности дала позитивне резултате, као и мушка
приплодна грла која потичу од испитаних родитеља са познатим резултатима
испитивања и уписана у матичну евиденцију.
Циљеви и критеријуми селекције у говедрству могу бити различити:
•
Остваривања веће производње са одабраним јединкама,
•
Репродукција одабраних јединки и добијања потомства следеће генерације,
•
Већа производња млека и меса (повећање продуктивности),
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•
Смањење степена варијабилности (променљивости) особина
•
Стварања униформног запата, са ниским степеном варијабилности
(консолидовање запата),
•
Одстранивања индивидуа који су носиоци рецесивних гена,
•
Повећање броја јединки које доминантно преносе тражене особине на потомство
и др.
До остваривања свих ових циљева долази се сталном контролом производње
квалитетних приплодних грла и продуктивности грла по категоријама, као и праћењем
преношења особина родитеља на потомство, повећањем процента вештачког
осемењавања, што доводи до стварања униформног запата стоке мале варијабилности
са повећаном производњом и повећаним степеном наслеђивања.
Планском селекцијом и репродукцијом одабраних грла мења се фреквенција гена
у популацији говеда, постиже се мањи степен варијабилности особина и већа
униформност запата.
У основи сваке планске селекције налази се вештачко осемењавање
(инсеминација) говеда и генетски потенцијал одабраних бикова, на основу којих се
прави избор родитељских парова. На овај начин могуће је пратити генатски утицај
једног бика на његове женске потомке, у погледу елемената као што су млеко и масне
материје и вршити њихово поређење с производношћу других крава које потичу од
других родоначелника. Захваљујући поступку вештачког осемењавања, један бик може
имати на хиљаде потомака. На овај начин се убрзава мултиплицирање генотипова
квалитетних приплодних грла при чему се поправља квалитет одређене популације.
Бикови који се користе за приплод морају имати најмање две познате генерације за оба
родитеља. Инсеминација говеда је омогућила бржу репродукцију квалитетних бикова,
консолидацију запата, рационалнално коришћење приплодњака, брже испитивање
квалитетнијих приплодњака по потомству и наследним особинама, сузбијање и
спречавање појаве многих болести и смањује трошкове производње. Селекција у
говедарству се спроводи на основу: екстеријера грла, порекла, потомства и
производности.
Узимањем у обзир свих ових елемената за свако грло појединачно у оквиру
запата ствара се могућност за избор најбољих родитељских парова, који ће дати
потомство жељених особина.
Екстеријер је спољашњи изглед животиње, односно развијеност и повезаност
појединих делова тела, величина, маса и све што се може на њима измерити и оценити.
Екетеријер се може проценити мерењем развијености појединих делова тела, проценом
од ока изгледа појединих делова тела. Добијање ових мера служе за праћење развоја,
међусобног упоређивања појединих грла и др. Код процне екстеријера животиње од
ока, нема посебних мерила. Потребно је води рачуна о карактеристикама стандарда расе
и правацу одгајивања грла.
При оцењивању грла примењује се линеарни начин оцењивања.
При процени особина индивидуе (јединке) прате се следећи параметри: здравље
и отпорност, конституција и кондиција, екстеријер и развијеност, расне и полне одлике,
полна дозрелост, плодност, старост, темперамент и ћуд, производне особине, начин
искоришћавања хране, порекло и производност предака, способност наслеђивања и
преношења на потомство позитивних и других особина, лакше и теже екстеријерне
грешке, начин искоришћавања, утицај спољашњих фактора и др.
мр Виолета Петровић-Луковић
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Објаљени јавни позиви за ИПАРД програм
Највеће предности које ИПАРД доноси у националне системе подршке
пољопривреди су могућност дугорочног планирања и транспарентност исплате
средстава.
За ИПАРД II програм је карактеристично да је веома захтеван и потребно је
прибавити обимну документацију и обавити детаљне припреме.
Наши пољопривредни произвођачи би требало да буду спремни да озбиљно
приступе, добро одаберу форму подршке и припреме сву неопходну документацију.
Уколико поседује неопходна знања и вештине, сваки подносилац може самостално да
припреми захтев за одобравање пројекта, захтев за исплату подстицаја, или захтев за
измену одобреног пројекта.

Подносилац не мора сам да предузима све активности везане за поднети захтев,
већ може уговорити стручну помоћ предузетника или привредног друштвa. Треба увек
имати на уму да инвестиција не сме бити започета пре него што је пројекат одобрен
(осим општих трошкова) регистрованог за пружање консултантских услуга. За
припрему техничке документације, израде студије о процени утицаја на животну
средину, студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом, подносилац може
ангажовати потребне стручњаке – архитекте, инжењере, односно друге предузетнике и
правна лица регистрована за обављање наведених послова у оквиру одговарајуће
делатности.
У случају да се подносилац одлучи на ангажовање консултанта, односно других
стручних лица важно је да има у виду да овај трошак спада у прихватљиве трошкове,
односно за исти се, према прописаним критеријумима може остварити ИПАРД
подстицај.
Подршку у припреми захтева за одобравање пројекта и захтева за одобравање
исплате пружају и Пољопривредне саветодавне истручне службе Србије и
Пољопривредна стручна служба прошле обуку МПШВ, а имају и добро развијену
мрежу, а на располагању је МПШВ. Да би остварили средства из ИПАРД II програма
потенцијални корисници након одобравања пројекта најпре сами финансирају целу
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одобрену инвестицију, а тек након завршеног поступка пред УАП могу да очекују
ИПАРД подстицај. Средства обезбеђују из сопствених извора или из кредита пословних
банака.
Корисник је такође дужан да се придржава одобреног пројекта и у току
петогодишњег периода након исплате подстицаја прихвата контролe и даје на увид
документацију везану за одобрени пројекат овлашћеним лицима УАП, органа
надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, Националног
фонда Министарства финансија, Европске комисије, Европског ревизорског суда и
Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ). Такође, корисник је дужан да у
том року одржи инвестицију: не сме да отуђи објекат, да му промени намену, нити да да
промени намену или отуђи машине, односно омогући коришћење предмета инвестиције
од стране других лица по било ком основу.
Актуелни позиви за ИПАРД II програм, Мера 1 – инвестиције у физичку
имовину пољопривредног газдинства:
- Куповина нове опреме, машина и механизације - рок подношења пријава до
26.02.2018. године,
- Куповина нових трактора - рок подношења пријава до 26.02.2018. године.
Пре аплицирања за жељену опрему, механизацију и трактор обавезно проверити
Листу прихватљивих инвестиција и трошкова, као и максималну снагу трактора по
секторима и величини/капацитету, као и листу прихватљивих земаља и листу стандарда
емисије издувних гасова и др.
Без обзира у ком сектору пољопривредне производње газдинство конкурише за
ИПАРД средства, до завршетка инвестиције и пет година након исплате захтева
пољопривредно газдинство мора да послује у складу са прописаним стандардима у
свим сегментима пољопривредне производње који су заступљени на газдинству.
Ближе информације могу се добити и на: http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/,
http://uap.gov.rs/mera-1-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/ или у
ПССС Крагујевац.
мр Виолета Петровић-Луковић
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Корисници

система

пољопривредници,

банке,

субјекти,

куће,

медијске

су

привредни
саветодавци,

аналитичари...
На систему ради 18 градовацентара са
Институт

3-5 известача
за

пољопривреди

примену
-

ИПН,

и

по граду,
науке

у

МПСВ

-

Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије.
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