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ЗАШТИТА БИЉА
ЗАШТИТА ВОЋАКА ОД ГЛОДАРА
Млада стабла воћака су често у јесен и у току зиме изложена оштећењима од глодара, пре
свега пољских мишева, волухарица и зечева. Оштећења су обично у зони кореновог система, тако да
се млада стабла у току вегетације изненада цела суше. Обично су угрожени засади у близини ливада,
пашњака и луцеришта. Посебно су угрожени воћњаци где су површине не обрађене, јер опали
плодови су храна, у току вегетације и зиме, за глодаре. Опали плодови су мамац за глодаре испод
стабала воћака. У недостатку хране глодари се хране корењем воћака, посебно јабука и крушака.
Појава гомилица земље тј. хумки (сличних кртичњацима) у току вегетације и у зиму, знак су
присуства штетних глодара. Оштећења приземног дела стабла воћака, такође су знак присуства ових
штеточина у засадима.

СУЗБИЈАЊЕ:
Сузбијање пољских мишева и волухарица спроводи
се у јесен или у зиму, тј. у периоду њихове највеће
активности и потребе за храном. Једна од превентивних
мера јесте обрађивање земљишта у воћњацима, посебно
испод стабала, јер се тако уништава и до 90% станишта
штеточина. У случају потребе за сузбијањем се користе
мамци у облику затрованог зрневља пшенице. Ставља се 510 зрна у активне тј. настањене рупе. Да би се препознале
активне рупе, дан два пре акције мотиком или дрљачом
затворе се све рупе у засаду. Дан два после тога, рупе које
су отворене, сматрају се активним и у њих се дубље
постављају затровани мамци. После стављања мамака, рупе
се затворе. Није дозвољено растурање мамака по површини
земљишта, због опасности од тровања животиња, птица и
дивљачи.
Препарати који се користе за ову намену су
препарати
на
бази
активних
материја:
cinkfosfidibromadiolon.
За заштиту од зечева и срна стабло воћака, пре
појаве јачих мразева и снега, треба обавити пластичном фолијом, натрон папиром, тер папиром,
старим врећама, саргијом и слично а понекад се може вршити и кречење стабала.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:
При раду са затрованим мамцима придржавати се препорука произвођача о примени истих,
као и мера предострожности уз обавезно коришћење заштитне опреме.

Сандра Милетаковић, дипл.инж.
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МЕЛИОРАЦИЈЕ
ЗНАЧАЈ И УЛОГА СТАЈЊАКА У ЦИЉУ ПОПРАВКЕ И ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ
ЗЕМЉИШТА

Органска материја земљишта представља извор хранива која процесом минерализације прелазе
у облике који су приступачни за биљке. Из неприступачног облика за биљке, хранива се ослобађају
искључиво деловањем микроорганизама, па су климатски фактори (садржај влаге, температура,
аерација...) који одређују ниво активности микроорганизама, веома често лимитирајући фактор
процеса минерализације. Стварање хумуса је дуготрајан и комплексан процес који зависи од многих
фактора као што су геолошки супстрат, клима и вегетација и зато је веома важно да се утиче на
очување и повећање уноса органске материје у земљиште. Обзиром да привођење земљишта култури
доводи до постепеног смањења органске материје у земљишту један од начина одржавања ниво
хумуса у земљишту је и уношење стајњака у комбинацији са жетвеним остацима.
Количина органске материје у земљишту утиче на раст, развој и продуктивност биљака као и
на повећање њихове толерантности према мразу, суши и другим стресним условима средине. Такође,
стајњак утиче на побољшање физичких, хемијских и биолошких особина земљишта посебно оних
која су изложена интензивној биљној производњи. Применом стајњака на тешким земљиштима она
постају растреситија и лакша за обраду, а лака, песковита земљишта, везанија и отпорнија на процесе
ерозије земљишта.
Квалитет стајњака зависи од врсте домаће животиње, простирке и његове згорелости, односно
старости. Коњски и овчији су погоднији за тежа и хладнија земљишта, имају већи садржај азота,
фософора и калијума и више суве материје. Говеђи и свињски су богатији водом, хладнији су и
киселији, па се спорије разлажу и погоднији су за лака, песковита земљишта.
Згорели стајњак је бољи у односу на свеж, незгорели стајњак, јер садржи више храњивих састојака
неопходних за биљну исхрану. Незгорели стајњак у земљишту постепено „сазрева“, при чему се
троши кисеоник из земљишта. Овакав поступак има много негативних последица, као што су
формирање неадекватне структуре земљишта, неповољне pH вредности као и неодговарајућа исхрана
биљака у току зрења стајњака у земљишту.
Због постепеног ослобађања хранива, стајњак има продужено дејство. На тешким земљиштима
оно обично траје четири-пет година, на иловачама три до четири, а на лаким две до три године.
Обзиром да стајњак губи у својој хранљивој вредности уколико је време утовара, транспорта,
растурања и заоравања дуго, потребно да се у што краћем временском периоду обави растурање и
заоравање стајњака како би губици хранива били што мањи.

Сњежана Вујиновић, дипл.инж.
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ВИНОГРАДАРСТВО

ДУБИНА САДЊЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Дубина садње винове лозе је специфична за поједина виногорја и поједине типове земљишта,
као и нагиба терена. Дубина садње на збијеним и компактним земљиштима је до 30 цм, на средње
тешким 30-35 цм, а на лаким и пропусним земљиштима 35 до 45 цм што је и стандард у нашим
условима. На изузетно сувим и песковитим земљиштима дубина садње може бити до 80 цм.
Калемови се саде у јамиће. У сувом и пропусном земљишту спојно место калема треба да буде
1-2 цм испод површине земљишта, а притом калем остаје у вертикалном положају. На хладним,
збијеним и влажним земљиштима спојно место треба да буде 2-3 цм изнад површине земљишта, а
калему се даје коси положај. На средње тешким земљиштима спојно место калема треба да буде на
нивоу површине земљишта, а калему се даје блага косина.
На нагнутим теренима калемови се саде тако да је на горњим положајима спојно место 4-5 цм
изнад површине земљишта, а у подножју нагнутог терена спојно место треба да буде 4-5 цм изнад
површине земљишта. Уколико се не придржавамо овог правила, због ерозије чокоти ће временом на
вишим положајима оголети, а на нижим бити затрпати земљом са виших положаја. Из тако затрпаних
чокота избиће површинске жиле, што је непожељно, па се тиме слаби рад дубинских жила, које могу
бити нападнуте и уништене од филоксере. Огољени чокоти на вишим положајима биће изложени
суши и јаким мразевима.

Живомир Николић, дипл.инж.

Поштовани пољопривредни произвођачи посетите интернет страницу

www.agroponuda.com
или нам се обратите уколико ВИ желите да понудите свој производ.

Број објављених агропонуда у новембру
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Број реализованих агропонуда

8
5

ВОЋАРСТВО
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ВОЋЊАЦИМА

Средства, уложена у подизање и одржавање воћњака су веома висока па је жеља сваког
произвођача да уложено брзо и врати тј. да воћњак што пре пророди и достигне максимални родни
волумен. Начин одржавања земљишта у воћњаку у многоме може утицати на рано пророђевање и
висину приноса. Корови који расту у воћњаку, такмиче се са гајеним биљкама за воду, храну, сунце.
Младим биљкама поготову, близина корова смета и узрокује слаб развој и касније ступање у период
плодоношења.
Одлука о начину одржавања земљишта мора бити донета пре подизања засада. Пре доношења
такве одлуке морају се сагледати и преиспитати све могућности и одабрати најоптималнији начин
одржавања. Идеалан начин би био такав да омогућава лако одржавање, да помаже раст и
плодоношење гајених биљака, чува структуру земљишта, смањује ерозију, идр. У пракси, не постоји
ни један посебан начин који испуњава баш све наведене циљеве, али треба наћи компромис узимајући
у обзир тип земљишта, нагиб терена, старост биљака, систем наводњавања и начин бербе.
Постоји неколико уобичајених начина одржавања земљишта од којих је код нас у екстензивном
воћарењу најзаступљенији тзв.јалови угар или одржавање земљишта у стално обрађеном стању.
Добре стране овог начина су те да гајене биљке немају апсолутно никакву конкуренцију и
максимално користе расположиве залихе хране и воде, у току пролећа засади под јаловим угаром су
мање осетљиви на мразеве (голо земљиште одаје више топлоте него покривено)...и то би биле
предности, а мана је далеко више: високи трошкови одржавања (машине, гориво, радна снага), у
кишно време практично је немогуће ући у засаде ради спровођења агротехничких мера, убрзана
деградација хумуса и нарушавање структуре земљишта (земљиште се лако сабија), уништавање преко
потребне микрофлоре и фауне земљишта које уствари и чини земљиште плодним и за гајене биљке
пријатељским стаништем.
Добар компромис у већини случајева, представља затрављивање међуредног простора док се
простор у реду одржава у стању без корова (тзв.хербицидни појас ширине 0,5-1м са сваке стране).
Предности су вишеструке: лако кретање механизације по воћњаку, спречавање ерозије земљишта,
побољшава се пенетрација воде у земљиште, чува се земљишна структура а земљиште обогаћује
органском материјом. На затрављеним површинама минимизована је појава коровских биљака.
Овакав начин одржавања земљишта карактерише већину савремених, интензивних воћних засада.
Травни покривач се може формирати од спонтане флоре чешћим кошењем међуредног простора,
али се у пракси више примењује сетва травних смеша. У ову сврху могу се користити енглески
љуљ(Lolium perene), италијански љуљ (Lolium multiflorum), црвени вијук (Festuca rubra), права
ливадарка (Poa pratensis), мачији реп (Phleum pratense), безосни власен (Bromus arvensis) и др. Избор
смеше треба прилагодити агроеколошким условима и технологији гајења.
Заснивање травњака најбоље је спровести током касног лета или ране јесени, јер је земљиште у то
време топло што ће омогућити добро клијање и што једногодишњи корови који, ако избију након
припреме земљишта за сетву, до краја године неће успети да цветају и баце семе. Уобичајена сетвена
норма износи 30-40 гр/м2.
Травни покривачи се лако одржавају кошењем или тарупирањем када достигну висину 15-20 цм.
Нема потребе за посебним наводњавањем и ђубрењем травног појаса. Простор у реду се обично
одржава коришћењем хербицида (земљишни + тотални), а може се и обрађивати прикључним
машинама са бочно-помичним радним телима.
У условима Србије овакав начин одржавања земљишта у воћњацима може се препоручити за
засаде у којима постоје системи за наводњавање. Тамо где се практикује „суво воћарење“, овакав
систем се не може безусловно применити. То ће највише зависити од захтева гајене врсте воћа за
водом, старости воћака у засаду, типа земљишта, експозиције терена као и распореда и количине
падавина у току године.
Момир Недић, дипл.инж.
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АГРОЕКОНОМИЈА

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ЗАДРУГАМА

Закон о Задругама ступио је на снагу 08.01.2016.год,а објављен је у СЛ.Гласнику РС.бр.112 од
30.12.2015.год, што значи да престају да важе сви Закони о Задругама објављени у ранијем периоду.
Појам задруге: Задруга је правно лице,која представљапосебан облик организовања физичких лица
која пословањем на задружним принципима остварују своје економске,социјалне,културне и друге
интересе и која управљају и контролишу пословање задруге.
Појам задругара :Задругар је физичко лице које је члан задруге и у целости или далимично послује
преко задруге,односно које преко задруге продаје своје производе односно услуге,набавља производе
или користи услуге потребне за обављање своје делатностиили на други начин непосредно учествује
у обаљању делатности ради којих је задруга основана.
Задружни принципи : Задруга се оснива и послује по задружним вредностима која се спроводе у
складу са задружним принципима.Међународно усвојени принципи,као услов за успешно
функционисање задруге а прихваћени новим Законом су :
-Добровољно и отворено чланство,
-Контрола од стране задругара.Сваки задругар има једнако право гласа у управљању и контроли
управљања задруге- један задругар-један глас,
-Економско учешће задругара,
-Аутономија и независност задруге,
-Образовање,обука и информисање,
-Међузадружна сарадња,
-Брига за заједницу.
Врсте задруга : Земљорадничке или пољопривредне задруге могу бити опште и специјализоване
(ратарске,воћарске,повртарске,виноградарске,сточарске,пчеларске
и
др.).Земљорадничке
или
пољопривредне задруге производе,преузимају,откупљују,прерађују и продају пољопривредне
,прехрамбене
и
друге
производе
задругара,снабдевају
задругаре
репродукционим
материјалом,енергентима,средствима за производњу,деловима за пољопривредну механизацију и
другом робом,врше промет роба и услуга задруге,задругара и за задругаре и пружају услуге
домаћинствима пољопривредника у организацији и развоју сеоског туризма и врше све остале
послове од интереса за пословање задруге.
Оснивање задруге : Задруга се оснива на оснивачкој скупштини,закључивањем уговора о
оснивању,усвајањем задружних правила и избором органа.
Задругу може основати најмање пет пословно способних физичких лица.Најмањи број оснивача
задруге не могу чинити лица која живе у заједничком домаћинству са оснивачем.Оснивачи могу да
буду домаћа и страна физичка лица у складу са Законом.
Основни капитал и улози задругара : Уколико задругари улажу у задругу улоге, они могу бити
новчани и неновчани.Неновчаним улогом сматрају се ствари и права изражена у новчаној
противвредности.Улози задругара чине основни капитал задруге.Минимални основни капитал
задруге износи 100 динара.Задружним правилима одређује се минимални појединачни улог.

Немања Константиновић,дипл.инж
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ВИНОГРАДАРСТВО

УПИС УВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР

Ускладу са Законом о вину (Сл. Гласник РС, бр. 41/09 и 93/12), као и Правилника
о садржини и начину вођења виноградарског регистра, и обрасцу захтева за упис у виноградарски
регистар Сл. Гласник РС, бр.33/10 и Правилник о изменама и допунама истог, Сл. Гласник РС бр. 9/14
од 30. јануара 2014. године, сва физичка и правна лица, односно предузетници који имају у
власништву, закупу или другом облику својине 10 и више ари винограда, ИМАЈУ ОБАВЕЗУ уписа
у Виноградарски регистар. Ова обавеза се такође односи и на све оне винограде који имају манје од
10 ари винограда, а своје грожђе стављају у промет.
- Виноградарска парцела јесте пољопривредна парцела на којој се налази виноград са
јединственим карактеристикама: један облик власништва, једна сорта, односно сортимент,
једна подлога, један размак садње, један узгојни облик, једна година садње, један просечан
принос по хектару и једна намена грожђа;
- Виноградарски регистар јесте база података о произвођачима грожђа и виноградарским
парцелама, као и о другим подацима у складу са правилником;
- Графички приказ виноградарске парцелејесте графички приказ са подацима о тој
виноградарској парцели, добијен након мерења, односно одређивања површине виноградарске
парцеле применом геоинформационог система и технике, као и трансформације и обраде
података;
- Извод из Виноградарског регистрајесте извод из базе
Виноградарског регистра са подацима о произвођачу грожђа и његовим виноградарским
парцелама у складу са последњом променом података;
- Произвођач грожђа јесте физичко лице, правно лице, односно предузетник који се бави
производњом грожђа и који је уписан у Виноградарски регистар;
Сваком произвођачу грожђа приликом уписа у Регистар додељује серегистарски броји
издаје извод из Регистра са бројевима виноградарских парцела и графички приказ тих парцела.
•
•
•

Произвођач грожђа може да имасамо један регистарски број.
Регистарски број који је једном додељенне може се мењати.
Регистарски број који је додељен једном произвођачу грожђане може бити додељен
неком другом произвођачу грожђа у случају његовог брисања из Регистра.

Као помоћ произвођачима грожђа, који по основу Закона о вину морају да се упишу у
Виноградарски регистар и пријаве податке о својим виноградима, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде променило је Правилник о виноградарском
регистру.
Изменама и допунама овог правилника, произвођачи грожђанеће морати да подносе
документацију о катастарским подацима (извод из листа непокретности и копије планова
парцела), као и извод из Агенције за привредне регистре (за привредне субјекете), већ ће
Министарство, односно Центар за виноградарство и винарство преко својих шест канцеларија у
Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Неготину, АлександровцуиНишу, прибављати неопходне
податке из расположивих база Републичког геодетског завода и Агенције за привредне регистре.
Такви произвођачи грожђа, којинеће имати трошкове за упис у Виноградарски регистар,већ
ће подношењем попуњеног захтева за упис у Виноградарски регистар (ВВ1 обрасца) веома лако да
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започну процедуру уписа и остваре ову законску обавезу, која је иначе обавеза у свим земљама
Европске уније.
Према попису пољопривреде који је спроведен у 2012. години, у Републици Србији има око
22.000 ха. под виноградима, а производњом грожђа се бави око 80.000 газдинстава.
За све ближе информације, произвођачи грожђа се могу обратити особама задуженим за
административне послове у шест канцеларија Центра за виноградарство и винарство.
Александровац: (округ у надлежености:Расински)
Контактособа: ГоранСудимац
Адреса: 29.новембра 21,37230Александровац,
Телефон: 060/6010-188i063/1830-347,
e-mail: cevvin.goran@gmail.com;

Радомир Бушатовић, дипл.инг.воћарства и виноградарства

9

10

