ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА
И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО

Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net psscacak@psss.rs

Број 1
Датум и место издавања: 29.1.2018. Чачак
Тираж: 350

БИЛТЕН
ЈАНУАР 2018.

1

САДРЖАЈ
1. Припрема садница воћака за подизање засада
- саветодавац Мр БранкоТанасковић..............................................................3
2. Сузбијање широколисних корова у луцерки
- саветодавац дипл.инж. Весна Нишавић- Вељковић ................................4
3. ИПАРД подстицаји за набавку нових трактора
- саветодавац дипл.инж Радован Шеварлић..................................................6
4. Преглед доминантних цена за јануар 2018 ...........................................
5. Објављене и реализоване агропонуде .....................................................

2

__________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО
Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
__________________________________________________________________________________________________________________________

Припрема садница воћака за подизање засада

На примање и развитак воћака један од
најважнијих утицаја имају воћне саднице,
односно квалитет садног материјала као и
начин на који су саднице одгајене. При
избору садног материјала превасходно мора
се обратити пажња на следеће:
Аутентичност сорте и подлоге; Старост
садница и њихово здравствено стање;
Развијеност садница, поготову развијеност
корена; Механичке повреде на садницама;
Начин вађења, паковања и транспорта;
Особеност подлога; Услови у којима су
саднице одгајене.
Аутентичност сорте мора бити
потпуна, јер свака грешка учињена у том
погледу, нарочито кад се подижу плантажни
воћњаци
одражава
се
вишеструко
неповољно на воћарску производњу. На
пример уколико је посађено само понеко
стабло неке друге сорте у реду одређене
сорте квари се изглед али и структура и
помотехничке мере у том делу воћњака.
Такође, ремете се односи оплођења код
самобесплодних сорти , а разлике у времену
сазревања изазивају и посебне трошкове, не
само око бербе плодова, већ нарочито код
система заштите воћака.
Аутентичност
подлоге је још
важнија, јер од подлоге највише и зависи
успевање воћака.

Питање узраста садница је од
практичног значаја. У пракси долазе у обзир
једногодишње и двогодишње саднице, а
само изузетно и трогодишње, које су
неподесне и не обезбеђују задовољавајуће
успехе.
На
основу
мишљења
и
искуствамногих воћарских стручњака, као и
на основу оцене производних организација,
једногодишње саднице пружају многобројна
преимућства: од самог вађења из растила
које је лакше и брже, уз боље очуване жиле,
паковање и транспорт су јевтинији, пријем
посађених садница је лакши и сигурнији,
круна се може формирати на жељеној
висини, а ветар у првој години наноси мање
штете посађеним садницама. Мора се
напоменути,
да
при
коришћењу
двогодишњих садница крушке, трешње и
вишње запажена је могућност очењивања
круне и стога се мора врло опрезно
поступати од вађења до саме садње.
Саднице изданака шљиве су изузетак у
погледу старости. Изданци требало би да
остану у растилу годину дана, на плодном
земљишту и при доброј нези да би им се
жиле што боље развиле.
Подразумева се да за садњу на стално место
долазе у обзир само потпуно здраве
саднице, без икаквих знакова вирозних и
других болести, без присуства штеточина, а
поготово без тумора на корену
или
надземним
деловима,
без
назнака
трулежница жила и повреда изазваним
неким
паразитним
гљивицама,
бактериозама или другим патогенима.
Код садница шљиве мора се обратити
посебна пажња, нарочито код изданака, који
не смеју бити заражени шарком шљиве.
Овај садни материјал мора бити детаљно
анализиран на овај вирус још током
вегетације, када се оваква инфекција може
открити и голим оком.
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Саднице морају бити заштићене и
одговарајуће
сачуване
од
мразева,
исушивања
и
механичких
повреда.
Нарочито требало би заштитити део корена
који је посебно осетљив на ниске
температуре. Важно је да саднице имају
снажан, добро развијен, жиличаст коренов
систем, који се врло често оштети приликом
непажљивог вађења. Значајно боље, брже,
једноставније и ефикасније вађење је
машинама, којим поступком се, добрим
делом, сачувају управо ситне жиле
сисалице, од којих највише зависи пријем
садница.
Саднице би требало вадити само у
пуном зимском мировању. Уколико се
изваде пре потпуног завршетка вегетације,
оне ће имати у ткиву мање хранљивих
резерви и биће подложније исушивању и
измрзавању него благовремено извађене. То
је нарочито случај са коштичавим врастама.
Уколико се са вађењем садница закасни,
повређују се жилице развијене у јесен, док
при вађењу са већ кренулом вегетацијом у
пролеће, резерве се далеко више утроше
узалуд, па је и пријем отежан и надасве
слаб развој садница. Најбоље да се саднице

ваде у јесен по завршетку вегетације, када
би било најбоље обавити садњу, ако услови
времена дозволе. Са одлагањем садње,
саднице се морају добро утрапити уз
предострожности заштите од исушивања и
глодара. Доказано је у пракси да лоше
развијен, или при вађењу оштећен коренов
систем један је од најчешћих узрока слабог
успевања воћака.
Кржљаве саднице не би требало користити,
јер и после лошијег пријема тешко се
развијају и често страдају преко зиме од
мразева.
Један од неопходних предуслова је и да
подлоге буду подударне са датим сортама,
што више да су прилагођене условима
средине.
Важно је и да су саднице произведене у
приближно
сличним
климатским,
а
нарочито земљишним условима у којима ће
се воћке гајити. Значајно бољи развој и
плодоношење воћака је уколико су саднице
произведене у истом рејону, у сличним
еколошким
условима,
па
и
без
наводњавања. Саднице које нису одгајане
под оваквим условима требало би сматрати
неупотребљивим.
Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак

Сузбијање широколисних корова у луцерки
Луцерка је вишегодишња култура која се
гаји неколико година на истој површини.
Постоје специфичности у саставу коровске
заједнице, зато се корови у овом усеву теже
сузбијају. Годинама је постојало мишљење
код произвођача да се луцерка не штити од
корова. Међутим, када су произвођачи
увидели предности употребе хербицида,

почела је њихова масовнија примена.
Применом хербицида постиже се већи
принос сена које је бољег технолошког
квалитета, а усев луцерке дуже траје,
(касније се разорава). Уколико у усеву има
корова, сено је лошег квалитета и стока га
нерадо једе.
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Луцерка се сада налази у фази мировања, са
побољшањем временских услова долази до
кретања како луцерке тако и корова који су
конкуренција луцерки у потребама према
хранљивим материјама, светлости, води и
др. Сузбијање корова у фази мировања
луцерке се обавља против зимских и
ранопролећних корова. Можемо рећи да
највећи проблем у луцерки у првом откосу,
када су у питању коровске биљке,
представља: Capsella bursa pastoris хоћу –
нећу или тарчужак. Тарчужак се јавља
одмах након отапања снега и практично
креће пре него луцерка, ако је усев старији
често га прерасте и у том случају први
откос је практично неупотребљив. Поред
тарчужка проблематични корови су:
Stellaria media- мишјакиња, мртва коприва,
вероника и др.

Проблем широколисних корова корова у
усеву луцерке,
решава се употребом
хербицида
на
бази
имазамокса,
тифенсулфурон
метила,
метрибузина,
бентазона и 2,4 DB. Хербицид на бази
метрибузина и тифенсулфурон метила треба
применити раније, пре кретања вегетације,
јер могу изазвати оштећења надземног дела

луцерке, ако се касније примене по кретању
луцерке. Третирање треба извршити обично
у фебруару
( уколико су повољни
временски услови), у најтоплијем делу дана
када су највише температуре, јер је тада
усвајање препарата и успех третирања
најбољи. Такође би било добро да наредних
неколико дана не буде мразева.

Уколико је у усеву луцерке присутна и
коровска биљка штаваљ (Rumex spp.)
потребно је поменутим хербицидима додати
и хербицид
на бази активне материје
тифенсулфурон-метил, који има добро
деловање на ову коровску врсту.
По кретању луцерке када је усев 10-15 цм
висине, могу се користити препарати чија
је активна материја бентазон и 2,4 DB.
Препоруке
за
примена
поменутих
хербицида односе се на старију, засновану
луцерку (луцерка заснована у јесен
предходне године
сматра се младом
луцерком), изузев хербицида на бази
бентазона, 2,4 DB који се примењују у току
вегетације и имазамокса који се примењује
у заснивању луцерке када се налази у фази
друге тролиске..
Весна Нишавић Вељковић, дипл.инг.
ПССС Чачак
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ИПАРД подстицаји за набавку нових трактора
Јавни позив за подношење захтева за
набавку нових трактора, расписан је
04.јануара и траје до 26.фебруара 2018.
године.Искуства суседних земаља у
припреми и спровођењу ИПАРД програма
могу бити веома драгоцена. Ова средства
могу бити веома значајна за решавање
проблема у нашем аграру. Искуства
Хрватске и Словеније говоре да све
институције које су укључене у овај
програм морају бити на висини задатка, као
би се припремили квалитетни програми и
бизнис планови.
Снага
трактора
чија
се
набавка
субвенционише из ИПАРД средстава зависи
од сектора улагања и обима производње. На
пример, ако се неко бави воћарством и има
од 2 до 10 хектара пријављених површина
под засадом, моћи ће да набави трактор
снаге до 60 кЊ. Јачи трактор, до 80 кЊ,
моћи ће да набави ако има веће површине,
између 10 и 50 ха. Трактор може бити врсте
Т1 до Т5 или С1 до С5 у смислу посебног
прописа који уређује поделу моторних и
прикључних возила и техничке услове за
возила у саобраћају на путевима и треба да
испуњава услове у области заштите
животне средине уређене прописима
Европске уније у овој области, а са којима
су усклађени прописи Републике Србије.
Јавни позив за набавку нових трактора
односи се на следеће секторе:
-сектор 1: млеко
-сектор 2: месо
-сектор 3:воће и поврће
-сектор 4: остали усеви (житарице, уљарице,
шећерна репа)
У зависности од сектора снага мотора се
креће:
1) у сектору меса:
(1) до 60 киловата (кЊ) - ако има објекат
капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по
турнусу,

(2) до 70 киловата (кЊ) - ако има објекат
капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по
турнусу, (3) до 80 киловата (кЊ) - ако има
објекат капацитета од 20 до 40 грла говеда,
односно од 100 до 1000 грла свиња, односно
од 150 до 400 грла оваца или коза,
(4) до 100 киловата (кЊ) - ако има објекат
капацитета од 40 до 1.000 грла говеда,
односно од 1.000 до 10.000 грла свиња,
односно од 400 до 1.000 грла оваца или
коза, односно од 40.000 до 50.000 бројлера
по турнусу;
2) у сектору млека:
(1) до 80 киловата (кЊ) - ако има од 20 до
50 грла млечних крава,
(2) до 100 киловата (кЊ) - ако има од 50 до
300 грла млечних крава;
3) у сектору воћа:
(1) до 60 киловата (кЊ) - ако у Регистру има
уписане површине под производњом воћа
од 2 до 10 ха,
(2) до 80 киловата (кЊ) - ако у Регистру има
уписане површине под производњом воћа
од 10 до 50 ха,
(3) до 100 киловата (кЊ) - ако у Регистру
има уписане површине под производњом
воћа од 50 до 100 ха;
4) у сектору поврћа:
(1) до 40 киловата (кЊ) - ако у Регистру има
уписане површине под производњом поврћа
од 0,5 до 2 ха,
(2) до 80 киловата (кЊ) - ако у Регистру има
уписане површине под производњом поврћа
од 2 до 10 ха,
(3) до 90 киловата (кЊ) - ако у Регистру има
уписане површине под производњом поврћа
од 10 до 30 ха,
(4) до 100 киловата (кЊ) - ако у Регистру
има уписане површине под производњом
поврћа од 30 до 50 ха;
5) у сектору осталих усева:
(1) до 80 киловата (кЊ) - ако у Регистру има
уписане површине под производњом
осталих усева од 2 до 20 ха,
6
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(2) до 100 киловата (кЊ) - ако у Регистру
има уписане површине под производњом
осталих усева од 20 до 50 ха.
Главни лимитирајући фактор за коришћење
подстицаја јесте величина газдинства
потенцијалних корисника. У зависности од
сектора обим производње потенцијалних
корисника мора бити:
•
Сектор млеко-од 20-300 млечних
крава
•
Сектор меса -20-1.000 говеда; 1501.000 оваца и коза; 100-1.0000 свиња;4.00040.000 бројлера
•
Сектор воћа и поврћа 2-20 ха
јагодичастог воћа и 5-100 ха другог воћа,
односно 0,5-5ха заштићеног простора или 350 ха отвореног простора за производњу
поврћа.
Сектор остали усеви (житарице,
•
уљарице, шећерне репе)-2-50 ха земљишта
под усевима; газдинства
Потенцијални корисници ових мера су:
-физичка
лица-активна
регистрована
пољопривредна газдинства
-предузетници
-правна лица са мање
Висина подстицаја је 60% од укупно
прихватљивих трошкова, У случајевима
када је подносилац захтева млађи од 40
година висина подстицаја је 65%, а за
подручја са отежаним условима рада 70%.
Уз захтев доставља се и следећа
документација:
1) пословни/бизнис план,2) попис покретне
и непокретне имовине на дан 31. децембар
претходне године у односу на годину у
којој се подноси захтев, као и на дан
подношења захтева за одобравање пројекта
(за регистрована газдинства се саставља у
слободној форми како би се имао увид у
средства са којима се располаже),
3) доказ о поседовању стручног знања,
односно искуства у области пољопривреде,
и то:
(1) диплому, односно уверење о стеченој
високој стручној спреми, или
(2) диплому, уверење или сведочанство о
стеченој средњој стручној спреми у области
пољопривреде и/или ветерине, или

(3) диплому, уверење или сведочанство о
стеченој средњој стручној спреми и потврду
о стручном оспособљавању у одговарајућем
сектору у области пољопривреде, односно и
изјаву да ће похађати стручну обуку у
одговарајућем
сектору
у
области
пољопривреде у минималном трајању од 50
часова предавања најкасније до дана
подношења захтева за исплату ИПАРД
подстицаја, или
(4) да је уписан у Регистру у својству
носиоца
или
члана
породичног
пољопривредног газдинства у периоду од
најмање три године,
4) понуде (три прикупљене понуде за
набавку инвестиције чија је вредност већу
од
10.000
евра
у
динарској
противвредности, односно једну понуду за
набавку инвестиције за вредност до 10.000
евра,
5) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода издато
од надлежног органа јединица локалне
самоуправе према месту инвестиције,
односно пребивалишту, односно седишту
подносиоца захтева (Локална пореска
администрација);
6) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода издато
од стране надлежне пореске управе
(Министарство финансија-Пореска управа).
Трошак израде пословних/бизнис планова
се признаје као прихватљив и биће
рефундиран. Израда пословних планова
представља
највећу
недоумицу
за
произвођаће,
а
њихова
израда
је
препуштена специјализованим агенција за
консалтинг. Како би се трошкови израде
бизнис планова надокнадили, ове фирме
морају бити регистроване у Агенције за
привредне регистре за обављање ових
услуга.
Дипл.инг Радован Шеварлић
малине.

____________________________________________________________________________________________________________________
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ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО
Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
____________________________________________________________________________________________________________________

www.stips.minpolj.gov.rs
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*Трнавац Зоран , понуда кромпира
*Jестровић Марко ,понуда кромпира
*Јовановић Дејан , понуда јабука
*Чвркић Милан ,понуда јабука
*Луковић Слободан, понуда јагњади
*Недић Александар, понуда целера

Поштовани пољопривредни произвођачи,
у циљу побољшања пласмана пољопривредних производа, продају својих
производа можете огласити на сајт www.agroponuda.com
( Берза пољопривредних производа и произвођача Републике Србије). Унос понуда
у систем врше саветодавци.
За детаљне информације обратите се :

Пољопривредној саветодавној служби Чачак 032/320-710
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