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НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ БОЛЕСТИ КРОМПИРА У СКЛАДИШТУ
Кромпир је гајена биљка коју паразитира
велики број патогена који осим смањења
приноса утичу и на погоршање квалитета
кртола, умањујући њихову тржишну
вредност, као и могућност чувања у
складишту. Чувати кромпир од момента
вађења до потрошње није ни мало лак
посао. Због хемијског састава кртоле
кромпира су идеалан супстрат за развој
проузроковача болести. Зараза гљивама и
бактеријама најчешће се остварује преко
механичких повреда које настају приликом
вађења, транспорта и пребирања кртола.
Најчешћи
проузроковачи
болести
ускладиштених кртола су : Fusarium spp.
Erwinia spp. Phoma spp. i dr.
Црна или бактеријска трулеж кромпираБактерија
Erwinia
carotovora
је
проузроковач влажне трулежи кртола која
може настати у вегетацији, али и током
зимских месеци у магацину током
складиштења крола. Оболело ткиво кртола
је меко, улегнуто, слузаве и влажне
конзистенције. Ткиво се временом распада,
трули при чему се шири веома непријатан
мирис. Зарађене кртоле временом се
претварају у кашасту масу са појавом
беличастог, пенастог бактеријског ексудата.
Ово обољење је присутно и код нас и спада
у економски значајна обољења кромпира.
Мере заштите:
-Оболеле кртоле одстранити из складишног
простора и обавезно уништити, не садити
их.
-Температура у складишту мора бити испод
8⁰С
-Редовно
проветравање
складишног
простора
-Провера здравственог стања кртола,
посебно ако се чувају у врећама, јер се
болест шири контактом

Сува трулеж кромпира (Fusarium sp.) је
типично обољење ускладиштеног кромпира.
Овај паразит проузрокује велике штете
током складиштења кромпира. Инфекције
се углавном остварују у време вађења
кртола и при транспорту. На местима
где су кртоле повређене, јављају се
ситне мрке зоне. Инфекција се шири,
ткиво изнад пега постаје влажно и
смежурава се. На ткиву које је изумрло
јављају се пустуле са мицелијом и
спорама гљиве беличасте нијансе.
Оболеле кртоле се сасушују, смежурају
и мумифицирају. Мере заштите:
-Смањити
могућност
повређивања
кртола приликом вађења кромпита и
складиштења
-По уношењу кртола у магацин првих 710 дана обезбедити температуру изнад
12⁰С и добру вентилаццију како би се
смањила влажност у циљу бржег
зарастања повреда на кртолама
-Кромпир складиштити у очишћена и
дезинфикована складишта
-Заражене кртоле треба уклонити пре
садње и уништити.
Гангрена кромпира (Phoma exigua)-Ово је
обољење ускладиштеног кромпира. У време
вађења кромпира симптоми на кртолама
нису уочљиви, али касније се на површини
уочавају улегнуте пеге неправилног облика
које се временом повећавају. Ово гљивично
обољење је паразит рана и нарочито је
изражено у ситуацији када се кромпир вади
са неадекватним вадилицама, којима се
кртоле повређују, па се на тим местима
развија сува трулеж.
У борби против овог обољења корисно је
после вађења десетак дана по уношењу
кромпира
у
магацину
одржавати
температуру на режиму нешто вишем од 15
⁰С.
Дипл.инж.Весна Нишавић-Вељковић ПССС
Чачак
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ПОЈАВА АЗОТНЕ ДЕПРЕСИЈЕ И ЂУБРЕЊЕ У ЈЕСЕЊЕМ ПЕРИОДУ
Познато је у пољопривредној пракси да се
врло често ломе копља у вези примене
минералних хранива.
Једно од најпроблематичнијих питања је
примена азота у јесењем периоду. У овом
билтену навешћемо један од погледа у вези
количина и времена примене азотних
хранива.
Основу
у
ратарској
производњи
представљају основна обрада и основно
ђубрење. У свакој делатности важна је
добра основа а свакако и у пољопривреди
као фабрици без крова где је производња
лимитирана условима као што су тип
земљишта, конфигурација терена, висина
подземних вода, количина падавина и
многим другим. Основној обради као и
основном ђубрењу се код нас веома често
не поклања пуна пажња па ови пропусти на
темељу сваке производње неизбежно воде и
смањењу укупног приноса гајене културе.
Евидентно је да се код нас у јесењем
периоду не користи довољна количина
минералних хранива а нарочито не
довољно азота. Познајући чињеницу да је
азот веома мобилан елемент и да се веома
лако испира у дубље слојеве, произвођачи
често потпуно избегавају његову употребу у
јесен и ту праве велику грешку.
Наиме , да би се азот спустио на 1,5 метара
дубине потребно је око 500 литара падавина
по метру квадратном а то је знатно више
него што у нашим условима у току зиме
падне. На тешким земљиштима као што су
смонице ,параподзоли и сл. ово испирање је
мање а и са тих дубина већина стрнина и
крмних биљака могу користити азот ,
нарочито у случају суше крајем пролећа и
почетком лета. Друга ствар је са нагнутим
теренима, лаким земљиштима и високим
подземним водама, и уоваквим условима
треба бити врло умерен при употреби
азота у јесен.
Наравно , азот је потребно унети у овом
периоду не само као потребно храниво за
стрнине и пролећне културе већ и као
неопходан
елеменат
за
очување
микробиолошке активности земљишта.

Наравно , азот је потребно унети у овом
периоду не само као потребно храниво за
стрнине и пролећне културе већ и као
неопходан
елеменат
за
очување
микробиолошке активности земљишта. За
бољу разградњу органских остатака или
кукурузовине у земљишту потрбно је
додати од 6 до 10 kg азота по тони
остатака и ову количину не треба
рачунати у биланс хранива за наредну
годину. Правило је да зетвених остатака
код кукуруза у землишту има приближно
онолико колико је гајена култура дала
принос сувог зрна. У случају да је заорана
већа количина органске материје а да није
додаван азот у земљиште може доћи до
неповољног односа угљеника и азота
појаве такозване азотне депресије тј.
мањка азота јер је сав слободни азот у
земљишту
ангажован
у
процесима
разградње жетвених остатака. Ово може
проузроковати појаву жутила а касније и
црвенила листа пшенице и осталих стрнина
крајем зиме што резултира заостатком у
порасту а касније и смањењем приниоса.
Следећи разлог за обавезан унос једног
дела азота у јесењем периоду је тај што
примена веће коиличине азота предсетвено
у пролеће без употрбе депозитора на већу
дубину може проузроковати слабије
клијање и ницање и погоршање склопа
гајене културе. Површински растурен азот а
нарочито фосфор и калијум који су слабо
покретни у земљишном комплексу у
случају суше не могу доћи у зону кореновог
система па самим тим биљка остаје не
исхрањена иако хранива има у изобиљу.
Узевши све ово у обзир наша
препорука је да при основној обради у
јесењем периоду у земљиште треба
обавезно унети целокупну количину
фосфора и калијума и половину
потребног азота. Другу половину азота
применити предсетвено и у прихрани
коришћењем KAН-а на слабо киселим и
киселим земљиштима или УРЕЕ на
базним земљиштима.
Дипл.инж Милан Дамљановић ПССС Чачак
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Најважнији услови за органску производњу малине
Органска
пољопривредна
производња отвара могућности и пружа
нове
перспективе
развоја
руралног
становништва и све више добија на значају,
поготову код запошљавања радно способног
становништва. За овакве произвођаче
најделикатнија је плодност земљишта, али и
све мере које укључују заштиту и очување
животне средине.
Овакав вид производње у Европи је у
значајном ширењу, и износи пет до шест
одсто, за разлику од домаће пољопривреде,
где је, тренутно, само 0,4 % земљишта под
органском производњом. Процена је да се
годишње из Србије извезе 1600 до 1800 тона
органске малине, што је свега око 2,5 %
производње.
У малинарству програм органске
производње
је
веома
близак
традиционалном начину производње по
инпутима, али са одређеним појединостима,
назначеним у систему контроле процеса.
Наиме, само производ контролисан и
сертификован
од
стране
овлашћене
контролне организације може се ставити у
промет са ознаком – органски производ. На
самом почетку изузетно је значајно изабрати
погодно подручје ( по могућству брдскопланинско), и одабрати проверене, савесне
произвођаче који разумеју све фазе
производње и у потпуности сарађују на
њеној реализацији. Неопходно је и
постојање система интерне контроле који ће
пратити,
усмеравати
и
образовати
произвођаче.
Еколошки принципи морају се
поштовати како у самом засаду, тако и око
њега, са очуваном зоном цветајућих биљака
спонтане флоре, око 5-7 % укупе површине
парцеле,( тзв.-компензационе необрађене
површине, које би обезбеђивале места за
скривање, исхрану и размножавање

корисних организама ( корисних инсеката,
птица, јежева и других).
Локације требало би да су осунчане, са
благим струјањем ваздуха, заштићене од
јаких ветрова и посебно касних пролећних
мразева. За оптимално коришћење сунчеве
светлости, редове требало би постављати у
правцу север-југ, а ваљало би да њихов
правац прате доминантни ветрови на том
терену.
У приоритетном одабиру парцела
јесу и особине земљишта, а најпогоднија су
средње тешка до лака земљишта, уз преко
3% садржаја органске материје. За ову сврху
најбоље резултате дају гајњаче, благо
оподзољене
гајњаче,
делувијална
земљишта, речни нанос и алувијуми, као и
смеђа, слабо кисела земљишта. Веома
важно је да су парцеле са добром дренажом,
чиме су и ризици од забаривања
минимални. Одговарајућа обрада земљишта
( око 40 cm дубине), додавање органске
материје и гајење на уздигнутим редовима
један су од начина превазилажења проблема
који се јављају на “тешким “ земљиштима.
Ради
смањења
патолошких
инфекција, пре зимског периода изабрати
изданке средње развијености и бујности,
одстранити превише кржљаве и пребујне,
које су, због пуцања коре значајно
осетљивије на напад малинине муве галице.
Избегавати локације на којима су
претходно гајене друге воћне врсте ( пр.
брескве, јабуке, крушке, винове лозе итд),
као и претходно гајене повртарске (
паприка,
парадајз,
кромпир,
дуван),
луцерка.., као домаћине гљиве Verticilium
albo atrum, која је проузроковач зеленог
увенућа. Земљишта требало би да су
ослобођена од штетних нематода. Такође,
минимално требало би свести присуство
дивљих јагодастих врста да би се
контролисао потенцијал болести и смањила
бројност штеточина.
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Заснивање воћњака требало би обавити
садним материјалом који је произведен
методама органске производње, а у
растилима за заштиту од проузроковача
болести и штеточина дозвољена су само
средства која су у употреби у органској
производњи.

Једноставност размножавања, ниска цена
коштања
саднице
и
неконтролисана
производња садница изазвало је ширење
неких врло деструктивних болести ( пр.
трулеж корена малине), па су посебне мере
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде
помогле
произвођачима
садница у заснивању матичних засада са
сертификованим
материјалом
уз
уништавање
заражених
малињака
и
контроли здравственог стања осталих

засада, умногоме је утицано на пресецање
ланца ширења заразе и стабилизацију стања
на терену.

У избору сортимента, досадашња
пракса показала је доминацију у структури
сорте Willamette,, чији избор пружа
вишеструке
предности
у
органској
производњи. Запажено је на терену ширење
сорте Meeker, али и интродукција и огледи
других перспективних сорти, које би својом
адаптабилношћу и отпорношћу биле
погодне за органску производњу. На основу
података од страних аутора, погодне су
сорте Titan, Coho, Heritage i Kivigold.

Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак

Нега старих засада воћа
На деблу и основним гранама стабла у
старијим засадима површински слојеви коре
пуцају, изумиру и служе за уточиште
многима штеточинама.На површинском
слоју се ствара маховина, лишајеви , гљиве
И гнезда гусеница, тако да је важна мера
уклањање површинског слоја коре. Такву
кору треба сваке године специјалним
стругачима, или челичним четкама скидати
и спалити. Кора се уклања опрезно, да се не
повреди ткиво дрвета и не направе ране.
Очишћену кору треба сакупити изнети из
засада И спалити. Тако се уништавају
многе штеточине и њихова јаја. Ово се ради
у јесен или рано у пролеће.

Ако су се на старим стаблима појавиле
дупље (шупљине) или уколико је дошло до
љуштења коре
треба их прво добро
очистити а затим дезинтификовати, .
Често из корена око дебла избијају изданци
који исцрпљују воћку. На њима се могу
појавити штеточине као што су крвава ваш
и лисна ваш. Зато изданке треба откопати и
сасећи тако да не остану патрљци, јер би из
њих изданци избијали још гушће и више.
Ако је стабло превише бујно онда се
примењује уздужно парање коре на деблу
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И скелетним гранама.Парање се састоји у
томе што врхом воћарског ножа опрезно
засецамо кору дебла одоздо навише,не
наносећи повреде дрвеном делу дебла.
Парање се изводи рано у пролеће док не
крену сокови .Уколико постоји опасност од
зимских
мразева парање се
врши
косо.Парање или уздушно ровашење као
мера неге стабала се показала као добра за
спречавање дебљање ткива испод ње.
Уколико има механичких повреда на
деблима воћака, њих је потребно прво
очистити и дезинфиковати а потом
премазати калемарским воском .

ПССС
Чачак
Филиповић

Снежана

Драгићевић-

Сертификација органске производње
Након доношења Закона о органској
производњи,
који
је
усклађен
са
законодавством ЕУ, створен је правни
оквир за развој ове изузетно профитабилне
производње у Србији. Методе органске
биљне производње, дефинисане овим
законом, обухватају:
 избор врсте и сорти биља;
 плодоред;
 систем обраде;
 средства и начин ђубрења;
 начин сузбијања болести, корова и
штеточина;
 систем одржавања плодности
земљишта;
 начин сакупљања дивљих биљака из
природе.
У сточарској производњи, методе органске
производње обухватају:

 избор врсте и расе животиња;
 начин узгоја животиња;
 дефинисање типа објеката за узгој
животиња;
 исхрану и здравствену заштиту;
 превоз и клање животиња;
 поступање са животињама које
долазе са других фарми
 начине сакупљања животиња из
природних станишта
Пољопривредни
производи
добијени
методама органске производње, морају
носити обележја и ознаку „Органски
производ“, којим се јасно истиче да је тај
производ у складу са начелима и
стандардима органске производње.
7
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Законом је дефинисано ко може обављати
послове контроле и сертификације. Послове
контроле обављаће акредитоване контролне
организације које су уписане у Регистар
привредних субјеката, а послови се
обављају на основу предходно закљученог
уговора између организације и произвођача.
На основу извештаја о извршеној контроли,
овлашћена контролна организација издаје
сертификат којим се доказује да је производ
произведен у складу са принципима
органске производње.

Лого органских производа

Овим законом је дефинисан и период
конверзије, као временски који је потребан
за прелазак са конвенционалне производње
(подразумева употребу хемијских средстава
за заштиту, минералних ђубрива и др.) на
органску производњу. У неким земљама,
сертификација је надгледана од стране
владе, а комерцијална употреба термина
„органски
производи“
је
законски
ограничена.
Сертификовани
органски
произвођачи су такође подложни истим
прописима из области пољопривредне

производње, безбедности хране и других
владиних прописа који се односе и на
комерцијалне произвођача. Широм света
расте потражња за органском храном.
Намера је да се осигура квалитет и спрече
преваре, али и да се промовише
комерцијална продаја ових производа.
Сертификат није био неопходан у почетној
фази развоја органских покрета, када су
мали пољопривредници продавали своје
производе директно на пијацама. Међутим,
како су органски производи све више
добијали на популарности, све веће
количине ових производа су дистрибуиране
кроз традиционалне канале продаје, као што
су супермаркети . Управо због тога, јавила
се потреба за сертификацијом ове
производње, од
стране независних
регулаторних
сертификационих
тела.
Сертификација је у суштини усмерене на
регулисање
и
олакшавање
продаје
органских
производа
потрошачима.
Поједина сертификациона тела у ЕУ имају
своје ознаке, што може на потрошаче да
делује као брендирање, али и као доказ
високе вредност производа.
Највећи број сертификационих тела у
Великој Британији, користи минимум
стандарда које захтеве британска влада, док
неки други користи знатно строжије
стандарде.
Од
јула
2010.
године,
произвођачи органске хране у земљама ЕУ
су у обавези своје производе етикетирају на
јединствен начин. Нови лого је у облику
зеленог листа са 12 звездица.
Дипл.инж . Слађана Петрић ПССС Чачак
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Халал стандард

Све већи број фирми схвата значај и
неопходност увођења стандарда квалитета
како би унапредили своје пословање.
Произвођачи широм света су препознали
потенцијал тржишта исламске заједнице,
које се процењује на преко 1,5 милијарди
људи, и настоје да своје производе
прилагоде специфичним захтевима које оно
изискује. Халал стандард се односи на
прехрамбене производе и услуге које људи
исламске вероисповести сматрају једино
прихватљиве за свакодневну употребу, са
становишта Курана. Сматра се да негде око
три четвртине популације муслиманске
заједнице своју исхрану заснивају на
производима
који
испуњавању
овај
стандард.

Издавање Халал сертификата у Републици
Србији врши агенција, која је основана од
стране Исламске заједнице. Уколико су
испуњени сви услови, Агенција Исламске
заједнице издаје Халал сертификат, који је
признат
међу
свим
муслиманским
верницима. У периоду за који је издат Халал
сертификат, врше се контроле од стране
халал контролора, али и узорковање
производа са тржишта. Сто се тиче месне
идустрије, ту постоје неке специфичности
које су прописане Кураном, а оне се пре
свега односи на клање животиња.
Забрањено
је
да
животиње
коље
алкохолисано лице, као и лице које није
муслиманске, хришћанске или јеврејске
вероисповести. Пажња се мора посветити
смањењу бола и патње животиња које се
кољу.
Бивша СФРЈ је све до 90-тих била значајан
извозник на тржишта земаља која су чинила
Покрет несврстаних. Управо због искуства у
индустриској производњи по захтевима
Халал стандарда, у последње време расте
интересовање за извоз на нека од тржишта
ових земаља.

У нашој земљи постоји схватање да се под
термином Халал подразумевају само
производи месне индустрије, а у ствари се он
односи на широку палету производа и услуга
(фармацеутски и козметички производи,
банкарске, финансијске и друге услуге). Реч
„Халал“ значи „исправно и дозвољено“ од
Алаха
за
потрошњу
муслиманских
верника.Храна која није припремљена или
прерађена по Халал стандарду сматра се
забрањеном за конзумирање, исто као сто су
то и алкохол или свињетина. Да би се
испунили специфични захтеви, који су услов
за добијање сертификата, производи не
смеју да садрже свињско месо, крв,
животиње које су месоједи, птице
грабљивице, адитиве и емулгаторе.

Сви заинтересовани произвођачи у циљу
добијања сертификата морају јасно ставити
до знања да су опредељени за производњу
по овом стандарду, да документују
испуњеност здравствених, санитарних и
хигијенских захтева који су дефинисани
законом, али и да докуметују да своју
пословну делатност обављају по важећим
прописима.
Због бројних специфичнисти, које су
прописане овим стандардом, на светском
тржишту постоји велика тражња за
производима који су произведени у складу
са Халал стандардом.
Дипл.инг Биљана Јањић ПССС Чачак
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Развој задругарства

Задруге су биле ослонац развоја села
и пољопривреде у Србији. У то време села
су била напредна колико и њихове задруге.
Чињеница је да села у Србији пропадају и да
се сваке године број села смањује, а што
најбоље илуструје чињеница да је више од
50.000 кућа на селу напуштено и да је преко
500.000 обрадивиг површина у парлогу!
Пољопривредне задруге у Србији су
међу првима у свету основале свој задружни
савез, који је са још десет земаља, основао
Међународни задружни савез.
Произведени
пољопривредни
производи углавном немају адекватну цену,
заснивање пољопривредне производње из
године у годину све је скупље, док
пољопривредне производе купци желе да
купе што јефтиније. Економска моћ
пољопривредних произвођача све више
слаби, услови и живот постају све тежи. Из
ових разлога, житељи села у Србији, треба
да се самоорганизују у модерне задруге и
удружења. На овај начин удружени фармери
могу брже и боље да решавају своје
проблеме и створе услове за бољи живот.
Такође удруживањем могу да заштите своје
економске али и друге интересе као и да се
боље сналазе у пословном окружењу брзих
промена
светске
економије
па
и
пољопривреде.
Најприметнији облик међусобног
повезивања малих робних произвођача у
свету јесте задруга или кооператива. У
условима либерализације (слободне)

трговине, отворености тржишта и
глобализације привреде опстанак малих
пољопривредних произвођача могућ је само
ако су спремни да се повезују међусобно и
да заједничким наступом на тржишту
осигурају опстанак. Смањење трошкова уз
повећање приноса може се постићи само
заједничким деловањем оних који се
удружују, а тиме се постиже и боља ценовна
конкурентност производа који се продају и
боља економска позиција.
До Другог светског рата, када је
Задружни савез код нас био изузетно
развијен и када је био ослонац развоја села и
пољопривреде у Србији, само слога и
заједништво чували су село и сеоске
породице.
Задружни савези у Европи и свету
постали су најбоља брана за супростављање
интересима великих и довођење малих у
равноправну позицију са великима.
Искуства земаља Европске уније у
задругарству указују да су задруге углавном
специјализоване, да сељаци сами воде своје
фарме, а задруге им служе да заједнички
набаве оно што им треба на фарми, или да
заједнички продају или прераде оно што су
на фарми произвели. Тако специјализоване
задруге остају у тржишној утакмици са
крупним капиталом. Због тога се дешава да
су европски фармери чланови више задруга(
млекарске задруге, задружне кланице...).
Обједињавањем свега онога што
треба члановима задруге, задруга постаје
велики купац са свим привилегијама које
велики купац има.
10
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Заједничком продајом производа,
које су чланови задруге произвели на
својим фармама, задруге постају велики
продавац и тиме остварују код купца већу
цену за производе, чланови робу испоручују
у седишту своје задруге, а део новца
добијају унапред уз гаранције да ће остатак
новца добити у договореном року плаћања.
На овај начин обезбеђују много бољи
положај на тржишту него да су појединачно
куповали или продавали. У борби за бољи

економски положај фармери у Европи се
удружују у задруге које се баве прерадом
производа, које они производе на својим
фармама, па је њихов положај бољи јер им
задруга увек преузима производе са
њихових
фарми.
Вредност
њихових
производа,
захваљујући
прерађивачкој
задрузи,је већа, јер сада упакован, прерађен
производ, који се нуди купцу, више кошта
Дипл.инж Слађана Петрић ПССС Чачак

Нега телета услов за добру краву
Осим исхране која је важан предуслов за
боље искоришћавање говеда, морају се
обезбедити и други услови, као што су
хигијена, квалитетан смештај, кретање,
очување здравља, да би се од потенцијално
квалитетног телета добила крава високе
производње млека.
За правилан развој телади је важан
боравак у сувом и светлом простору, без
промаје и са довољно чистог ваздуха. Ако
нису смештена у влажне и промајне
просторије квалитетном исхраном телад
добро
подносе
ниске
температуре.
Последица држања телади у оваквим
условима је упала плућа. Честа је пракса да
се телад на већини газдинстава држи у
истом делу штале са старијим грлима. Из
тог разлога треба водити рачуна и
обезбедити довољно светла и свежег
ваздуха. Препоручује се држање телади у
посебним боксовима са довољно суве
простирке у њима.
Проливи код телади представљају велики
проблем који углавном настају при
нехигијенским условима храњења, давањем
великих количина млека, сисањем болесног
вимена. У том случају оброк треба смањити
и свести га на количину од 1-1,5 кг
прокуваног млека.
Одрасло теле је углавном прошло период
највећих ризика и најскупље исхране и
држања.
Одраслим
теладима
треба

обезбедити што више кретања на чистом
ваздуху и сунцу, уз редовно тимарење. У
летњем периоду треба користити што више
испусте и пашњаке, а у зимском што више
кретања у испустима. Кретање има огроман
значај за правилан одгој приплодних грла.
Животиње стичу задовољавајућу кондицију,
постају отпорније, одликују се добрим
здрављем, што је предуслов за уредну
плодност и високу производњу. То је
нарочито важно за јунице које се
припремају за прву оплодњу.
Што се крава тиче, неопходно је
спроводити редовно тимарење и чишћење, а
у летњим месецима и купање. Код везаног
система држања папци представљају
посебан проблем. Папци могу да прерасту
толико да онемогућавају нормално кретање
и стајање крава иазивајући бол па краве
слабије једу, мршаве и смањују млечност.
Због тога је неопходно вршити корекцију
папака, бар једном годишње, и то у пролеће
пре изласка на пашу.
На сузбијању паразитских, заразних и
узгојних болести, које се сусрећу код говеда
и доводе до здравстваних проблема и
економских губитака, треба сарађивати са
ветринарском службом.
Саветодавац за сточарство
Небојша Брајовић
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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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Број објаљених агропонуда

104

Број реализованих агропонуда

104

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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