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Производња кеља пупчара

Кељ пупчар је у чачанском крају
мало познато поврће, па се зато и веома
мало гаји. У последње време чине се
покушаји да се гајење овог цењеног поврћа
прошири. У западно европским земљама
кељ пупчар се гаји масовно. За исхрану код
кеља пупчара користе се разрасли пупољци,
главичице које се формирају на стаблу у
пазуху листова.
Кељ пупчар је култура умерено
топле и влажне климе. Ова култура веома
добро подноси мразеве, с тога је ово поврће
погодно за касно јесењу и зимску
потрошњу. Веома лако подноси мразеве до
10о С, а подноси и краткотрајне мразеве од
15 до 20о С без значајног оштећења. За наше
услове кељ пупчар је веома захвална
култура, јер се може гајити као друга
култура после скидања раних повртарских
или ратарских усева, али се мора имати у
виду његова прилично дуга вегетација.
Гајењем кеља пупчара у смени са другим
културама обезбеђује се веома интензивно
коришћење земљишта. Гаји се најчешће из
расада, мада се може произвести и
директном сетвом из семена. При
производњи из расада може се сејати у
марту и априлу у различитим врстама
заштићеног простора да би се расадио у
априлу или мају за летњу, односно јесењу
потрошњу. Међутим, у нашим условима за
зимску производњу најбоље је ако се сетва
врши крајем маја, а расађује крајем јуна или
почетком јула. Садња не сме да касни, јер
ако се закасни главичице остају ситније и
недовољно формиране, уз то су слабијег
квалитета. Пре садње земљиште треба
обрадити и по могућности унети 20-30 т/ха
згорелог стајњака. Уколико се унесе
стајњак треба унети и минерална ђубрива у
количини око 100 кг азота, 80 кг фосфора (у
виду Р2О5) и око 120 кг калијума (у виду

К2О) по хектару. Уколико се не уноси
стајњак, минерална ђубрива треба увећати
за 20-30%. До садње треба унети 1/2
азотних и целокупну количину фосфорних
и калијевих ђубрива. У прихрани треба
унети другу половину азота и то у време
добро раздвојене розете листова.
Успех у производњи купусњача у
великој мери зависи од квалитетног расада.
Да би остварили квалитетан расад треба
сетву обавити на лепо припремљеној и
неђубреној леји са по 2,5-3 г семена по м2.
Након сетве семе се покрива са компостном
смешом у дебини 1-1,5 цм. Након сетве
треба извршити обилније заливање. Поред
сетве на леји, расад купусњача се може
сејати и сејалицама на размаку редова око
30-50 цм и тада се може вршити међуредна
култивација. При оваквој сетви се добија
расад бољег квалитета. Оваква сетва је
могућа јер простора увек има довољно, па
се не мора примењивати густа сетва на леји.
Расад се сади на размак редова 70100 цм, а у реду око 50 цм између биљака.
Пре садње треба унети хербицид Treflan у
количини
2
кг/ха,
кога
треба
инкорпорнирати. У току вегетације код
кеља пупчара примењују се уобичајене
агротехничке мере, као и код осталих
купусњача. Треба га редовно наводњавати,
међуредно
обрађивати
и
једном
прихранити. Заштита од штетника је иста
као и код осталих купусњача. Код кеља
пупчара у суђним условима значајнији
проблем могу бити лисне ваши које се
сузбијају системичним инсектицидима. Од
расађивања
до
бербе
у
условима
наводњавања треба да прође око четири
месеца.
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На
малим
површинама
у
баштенској
производњи
може се
применити сукцесивна берба и да се бере по
потреби одоздо на горе, при чему берба
може да почне у октобру, па да траје до
јануара, изузетно и до пролећа, јер је веома
отпоран на ниске температуре. На великим
површинама кељ се бере једнократно у
новембру најчешће ручно одсецањем или
кидањем главица, мада у свету постоји и
уређај за машинско убирање. Приноси су
најчешће 10-15 т/ха. Поред пупова
(главица) за људску исхрану се могу
користити листови (уместо раштана), а

посебно су високог квалитета после појаве
мразева.Остаци стабла и листова могу се
искористити као изванредна сточна храна.

На основу текста „Производња поврћа како
другог усева“, аутора др В. Марковића
Дипл.инж.Милан Дамљановић
ПССС Чачак

Зависност воћака од воде и биланс воде у земљишту

Висок садржај воде у појединим
органима воћака упућује на њен изузетан
значај за одвијање свих физиолошко –
биохемијских процеса у биљкама. Овај
садржај код појединих органа варира (
пример код грана и лишћа је 50-70 %, корен
60-80 %, плод 80-85 %) што највише зависи
од анатомско- морфолошке грађе, као и
функције које поједини органи обављају.
Воћке троше велике количине воде (
што
показује
и
транспирациони
којефицијент 120-1000), али је сама
неједнака потрошња воде. Она највише
зависи од врсте воћака, сорте, подлоге ( да
ли је вегетативна или генеративна),
старости и родности воћака, фенофазе
вегетације, метеооролошких чинилаца (
топлоте, падавина, ветрова, влажности
ваздуха и др.).Биланс воде у земљишту
директно зависи од физичких особина

земљишта, климе на датом подручју,
као и од примењене агротехнике. Значајан
део влаге губи се евапорацијом, понирањем
у дубље слојеве, отицањем, потрошњом од
коровских биљака и на друге начине.
Биланс воде у земљишту може бити
оптималан, минималан и максималан. За
живот и фенофазе фоћака посебно су
штетне кардиналне тачке- минимум и
максимум.
Минимум
представља
неповољан дефицит воде које за последицу
има слаб пораст листова, летораста, плодова
и корена, недовољно диференцирање
цветних пупољака, отпадање плодова,
лошији
квалитет
плодова,
слабију
виталност и отпорност воћака и сл.
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Максимална влажност често може
имати и неповољније ефекте на воћке, а у
неким случајевима доводи у питање
опстанак воћке ( пример у случају
асфикције корена). У том стању најчешће
последице су бујан пораст, умањена
родност,
лошији
квалитет
плодова,
продужена вегетација ( што посебно утиче
на осетљивост према мразу), смањена
отпорност према болестима и штеточинама,
смањена трајашност плодова и др.

У условима оптималне влажности
воћке добро расту, обезбеђују обилну и
редовну родност, добар квалитет плодова,
али и задовољавајућу отпорност према
неповољним чиниоцима средине. Уколико
не
постоји
адекватан
систем
за
наводњавање, у том случају проблем суше
требало би решавати кроз више сегмената:

добром припремом земљишта
пре подизања и одговарајућом обрадом
земљишта у засаду;
избором
одговарајућих
подлога за услове аридне климе и друго.

За нормално одвијање свих метаболичких
процеса код воћака неопходно је правилно
одредити биланс воде у земљишту, и на тај
начин воћкама надокнадити само ону
количину воде која им стварно недостаје.
Поред осталог, за правилно наводњавање
морају се добро познавати особине
земљишта у воћњаку, и то нарочито:
топографске
карактеристике,
дебљина
земљишног профила, хемијска и физичка
својства, хидролитичка својства, структура
и аерираност земљишта и друга својства.

избором врсти и сорти чији
плодови раније сазревају;
избором хумиднијих положаја
за подизање воћњака;
подизањем
појасева
за
заштиту од ветра ( нарочито штетан утицај
топлих ветрова);
начином
одржавања
земљишта ( јалови угар, застирање и сл.)

Мр Бранко Танасковић
ПССС Чачак
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ПЛАМЕЊАЧА КРОМПИРА
Најзаступљенија повртарска култура
на парцелама широм Србије је кромпир.
Кромпир је гајена биљка коју паразитира
велики прој патогена,
проузроковача
болести из групе гљива, бактерија и вируса.
Болести и штеточине
кромпира осим
смањења приноса, утичу и на погоршање
квалитета
кртола, умањујући њихову
тржишну вредност, као и могућност чувања
у складишту. Да би смо постигли високе
приносе, квалитетног и здравог семенског и
меркантилног кромпира, неопходно је
обезбедити примену савремене технологије
производње која подразумева поштовање
плодореда ( избор парцеле), коришћење
здравог садног материјала, хемијске мере
заштите,
избалансирана исхрана НПК
хранивима, правилно складиштење и чување
кромпира...

Најзначајнија и најраширенија болест
кромпира је пламењача кромпира коју
проузрокује паразитна гљива Phytophthora
infestans. Назив пламењача потиче од начина
манифестације саме болести. Нема године
када се ова болест не јавља, раније или
касније у току вегетације у различитом
интезитету у зависности од услова за развој
болести. Уколико су повољни услови за

појаву и развој паразита, а то су умерено
високе температуре са честим кишама и
дуготрајном росом, штете су велике, често и
потпуне. За примарну инфекцију довољно је
да у току два узастопна дана минимална
температура буде 10 ⁰ С, а влага ваздуха 90%
и то у трајању од 11 часова. Жаришта
болести најчешће се налазе на местима где
су најповољнији услови за њен развој. То су
увале, заклонита и непроветрена места тамо
где се дуже задржава роса и где је због
слабог проветравања
висока влажност
ваздуха. Симптоми се јављају на свим
биљним деловима кромпира: лишћу, стаблу,
бобицама и кртолама.

Прво се јављају на листу у виду
маслинасто-зелених пега на ивици листа. На
наличју листа, посебно у условима повећане
влажности, на ивичном делу пеге уочава се
беличаста превлака од репродуктивних
органа гљиве, што је карактеристичан знак
за пламењачу.
На стаблу се јављају тамне пеге које
се спајају, тако да читава стабљика бива
захваћена.
На
парцели
се
осећа
карактеристичан мирис. Болест може да се
прошири и на кртоле. У почетку се на
зараженим кртолама јављају тамне пеге које
захватају већи део површине кртоле. На
пресеку кртоле уочава се оболело ткиво
црвенкасто-мрке, рђасте боје. Заражене
кртоле се тешко чувају и обично брзо
пропадају.
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Заштита кромпира од пламењаче
подразумева комбинацију агротехничких
мера и примену хемијских средстава. Важно
је запамтити да пламењача може да зарази
како младе биљке кромпира тако и током
целе вегетације старије биљке све до краја
вегетације. Зато, у сузбијању болести типа
пламењаче најважније је да се не чека да се
симптоми појаве на биљкама већ третман
обавити по стицању временских услова који
погодују развоју патогена. На почетку
вегетације док су биљке мање, а тада су
обично и услови за појаву пламењаче
слабији треба користити фунгициде
контактног деловања У време интезивног
пораста, пред, током и након цветања
препоручује се примена препарата бржег
системичног деловања На крају вегетације,
у
време
споријег
развоја
биљака
употребљавају се спорији системици и на
самом крају вегетације, фунгициди који

спречавају
инфекције
кртола
пламењачом са надземних делова биљака.
Примена фунгицида мора бити
превентивна са добром апликацијом
препарата на све надземне делове биљака,
јер само превентивна примена и добра
покривеност истретиране површине, може
осигурати заштиту од заразе и тако
спречити развој болести. Веома важан
моменат код примене фунгицида је
коришћење довољне количине воде по
јединици површине. Препоручује се у
зависности од пораста биљне масе од 600900 л воде за један хектар, да би фунгицид
био нанет и правилно распоређен по читавој
површини биљке.

Весна Нишавић Вељковић, дипл.инг.
ПССС Чачак

Повећање плодности код оваца

Да би се остварила оптимална плодност,
морамо поставити реалан оплемењивачки
циљ према систему гајења оваца.
Екстензиван
систем
гајења
оваца
карактеристичан углавном за планинска
подручја подразумева једно јагњење
годишње. Сам систем гајења и производња
сточне хране су на ниском нивоу, док се
прихрањивање
оваца и јагњади у
критичним
периодима
гајења
не
примењује. У оваквим условима се
углавном иде на добијање једног јагњета по
овци годишње, док су близанци и већи број
ојагњених јагњади непожељни због веће
смртности и тежег одгајивања, па се из тог

разлога не препоручује форсирање високе
плодности оваца.
Интензивно овчарство захтева стварање
услова за добијање максималног броја
јагњади по овци и години. У оваквим
условима производње исхрана мора бити у
складу са савременим нормативима. Овакав
вид производње је погодан за равничарска и
брдска подручја која могу обезбедити
производњу довољних количина квалитетне
сточне хране. Плодност оваца треба да буде
око 2 јагњета по овци. Пожељне су и тројке,
док већи број јагњади није пожељан због
тежег одгајивања у првом месецу живота.
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Рађање већег броја јагњади по овци (
двојке, тројке), захтева примену такве
технологије одгоја која ће обезбедити да се
што већи број ове јагњади одржи у животу
до одређене кланичне тежине. Смртност
јагњади у току процеса јагњења и првих дана
после јагњења се у нормалним условима
креће између 10% и 20% и представља
велики узрок смањења укупног броја
произведене јагњади.
Већина јагњади угине током првих
неколико дана по рођењу, што је углавном
изазвано неадекватном исхраном, слабог
материнског инстикта или слабе виталности
јагњади. Мањим делом угинућа су
последица инфективних болести.
Спровођење технолошких поступака у
овчарској
производњи
и
додатном
прехраном јагњади може се повећати број
одгајених јагњади. Вештачко напајање је
једна од мера која се препоручује одмах по
рођењу. Напајање се врши са око 60 мл.
овчијег или крављег колострума по јагњету.
Рађање већег броја јагњади, код неких оваца,
може изазвати стрес који може утицати на
понашање мајке. Због тога може доћи до

смањења лучења млека или одбијања да доји
једно или оба јагњета.
Повећање
плодности,
односно
броја
ојагњених јагњади по овци, може се
постићи:
- гајењем роднијих раса оваца,
- побољшаном исхраном,
- третманом
оваца
гонадотропним
хормонима
- побољшањем
услова
држања
и
здравственог стања приплодних грла.
Израда конкретних програма одгајивања за
одређена подручја и фарме базираних на
изнетим методама може довести до
повећања производње а самим тим и већег
профита.

Небојша Брајовић
дипл. инг сточарства

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА
НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2018. ГОДИНИ
Расписан је јавни позив за
подношење захтева којим је регулисано:
лица која остварују подстицаје, услови и
начин остваривања права на подстицаје као
и максимални износи подстицаја по
кориснику, рокови подношења захтева као и
неопходна документација.
Подстицаји обухватају инвестиције у
набавку нових машина и опреме за:
1) примарну производњу биљних
култура у заштићеном простору;
2) примарну производњу воћа и
грожђа;

3) примарну производњу поврћа,
цвећа, ароматичног и лековитог биља;
4) убирање воћа, грожђа, поврћа,
цвећа, ароматичног и лековитог биља;
5) примарну производњу житарица,
индустријског и крмног биља;
6) обраду земљишта, заштиту биљака
од
болести,
корова
и
штеточина,
прихрањивање/ђубрење
и
транспорт
примарних пољопривредних производа;
7) наводњавање биљних култура.
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Право на подстицаје остварују лица
која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу,
и то:
1)
физичко
лице
носилац
комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства; 2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има
најмање пет чланова задруге који су уписани
у Регистар као носиоци или чланови пет
различитих комерцијалних породичних
пољопривредних газдинстава у активном
статусу;
5)
средња
школа;
6)
научноистраживачка организација у области
пољопривреде.
5) средња школа;
6) научноистраживачка организација
у области пољопривреде.
Општи услови за оствариванје
права на подстицаје
Лице остварује право на подстицаје
ако:
1) је у потпуности реализовало
инвестиције за које подноси захтев у
периоду од 1. јануара године у којој се
подноси захтев, а најкасније до дана
подношења захтева за остваривање права на
подстицаје;
2) је вредност инвестиција за које се
подноси захтев за остваривање права на
подстицаје једнака или већа од 100.000
динара;
3) је износ појединачног рачуна
једнак или већи од 50.000 динара и ако је на
рачуну износ за сваку појединачну
инвестицију из Табеле једнак или већи од
50.000 динара;
4) за инвестицију за коју подноси
захтев, не користи подстицаје по неком
другом основу (субвенције, подстицаји,
донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са
посебним прописом којим се уређује

кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима;
5) нема евидентираних доспелих
неизмирених дуговања према министарству
надлежном за послове пољопривреде, по
основу раније остварених подстицаја,
субвенција и кредита;
6) нема нереализованих инвестиција
за које му је одобрено право на подстицаје
на основу закона којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју;
7) је измирило доспеле обавезе по
основу јавних прихода;
8) добављач и подносилац захтева не
представљају повезана лица;
9) по редоследу подношења захтева
постоје расположива средства за одобравање
права на подстицаје у оквиру укупних
средстава опредељених овим Јавним
позивом.
Са 2018.годином постоје и посебни
услови за остваривање ових подстицаја:
Лице које испуњава опште услове
Јавног позива остварује право на подстицаје
и ако:
1) у Регистру има уписано
пољопривредно
земљиште
под
производњом
одговарајућих
врста
биљних култура, и то површине:
(1) до 0,5 ha поврћа, воћа или цвећа у
заштићеном простору,
(2) до 2 ha јагодастог воћа, односно
до 5 ha осталог воћа,
(3) од 0,2 до 100 ha грожђа, на
парцелама
које
су
уписане
и
у
Виноградарски регистар у складу са законом
који уређује вино;
(4) до 3 ha поврћа (на отвореном
пољу),
(5) од 0,1 до 50 ha цвећа (на
отвореном пољу),
(6) до 50 ha ароматичног и лековитог
биља,
(7) до 50 ha житарица, индустријског
и крмног биља;

________________________________________________________________________________________________________________________
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2) је предмет инвестиције везан за
производњу одговарајуће врсте биљних
култура.
Захтев за одобравање права на
подстицаје у складу са овим Јавним позивом
подноси се у року од 2. јула до 17.
септембра.
Уз захтев за остваривање права на
подстицаје подносилац захтева доставља:
1) рачун за набавку предметне
инвестиције;
2) отпремницу за набавку предметне
инвестиције за коју је, у складу са посебним
прописима, утврђена обавеза издавања
отпремнице, односно међународни товарни
лист ако је подносилац захтева директно
извршио увоз предмета инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању
предметне инвестиције и то: потврду о
преносу средстава или извод, оверене од
стране банке, а у случају када је физичко
лице извршило готовинско плаћање или
плаћање картицом може доставити само
фискални исечак;
4) гарантни лист, односно изјаву о
саобразности
за
извршену
набавку
предметне опреме, машина и механизације
за коју је утврђена обавеза издавања
гарантног листа, односно изјаву добављача
да иста не подлеже обавези издавања
гарантног листа;
5) јединствену царинску исправу ако
је подносилац захтева директно извршио
увоз предмета инвестиције;
6) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода, издато
од стране надлежне пореске управе;
7) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода, издато
од стране надлежног органа јединице
локалне самоуправе;

8)
потврду
надлежног
органа
јединице локалне самоуправе према месту
пребивалишта, односно седишта подносиоца
захтева да за предметну инвестицију не
користи подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно
да иста инвестиција није предмет
другог поступка за коришћење подстицаја;
Уверења и потврде које се достављају
уз Захтев за одобравање права на подстицаја
не могу бити старија од 30 дана од дана
подношења захтева. Сва документа која се
достављају уз захтеве у складу са
Правилником и Јавним позивом морају да
гласе на подносиоца захтева и прилажу се у
оригиналу или овереној копији.
Подстицаји се утврђују у износу од 50
% од вредности реализоване прихватљиве
инвестиције умањене за износ средстава на
име пореза на додату вредност, односно у
износу од 65 % од ове вредности у подручју
са отежаним условима рада у пољопривреди,
у складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју, односно пoсeбним прописом којим
се уређује расподела подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју.
Највиши укупни износ подстицаја
који корисник подстицаја може да оствари у
складу са овим Јавним позивом је 1.500.000
динара.
Дипл.инж Биљана Јањић ПССС Чачак
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www.stips.minpolj.gov.rs
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Број објаљених агропонуда

21

Број реализованих агропонуда

21

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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