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СИЛИРАЊЕ - НАЧИН КОНЗЕРВИСАЊА СТОЧНЕ ХРАНЕ
На фармама се могу силирати различити
усеви: кукуруз, легуминозе ( луцерка и
црвена детелина), целе биљке житарица,
сирак, нус производи индустријског биља (
лист и главе шећерне репе). Усеви се могу
наменски узгајати за производњу силаже (
силажни кукуруз) или се могу користити
комбиновано, где се део годишњих приноса
силира (травна силажа), а други део
годишњих приноса користи за: пашу, као
зелена маса за исхрану или за производњу
сена.
Једногодишњи
усеви
намењени
силирању, попут кукуруза и сирка, погодни
су за силирање из разлога што имају низак
ниво протеина, повећану концентрацију
угљених хидрата и низак пуферни
капацитет. Силажа од кукуруза и сирка се
добија од биљака кошених у стадијуму
млечно-воштане
зрелости
зрна.
За
одређивање времена почетка силирања целе
биљке кукуруза може послужити млечна
линија на зрну, која би требало бити на 1/2
до 2/3 зрна.

Усев кукуруза за силирање се коси на
висини од 10 см. Оптимална дужина
сецкања кукурузне силаже зависи од
потреба животиња које се хране, у кабастој
храни. Ситније сецкана кукурузна силажа (
0,64 см), повећава конзумирање суве
материје и пробављивост, за животиње које
имају ниску потребу за волуминозним
хранивима као што су товне расе говеда.

Дуже сецкање ( 0,95 – 1,27 см) може бити
пожељно за краве музаре посебно ако им у
оброк није укључена друга кабаста храна.
Дужина сецкања зрелије биљке кукуруза је
ограничена на 0,95 см. Или краће да се
спречи пролаз несвареног зрна кроз
пробавни тракт. Такође дуже сецкање
реултира већим комадићима окласка у
силажи
које
животиње
одбијају
конзумирати, као и мањом збијеношћу
силаже у силосу.

Силос након пуњења треба што пре
затворити, најкасније 12 – 24 сата, Ако се
силос не затвори настају велики губици у
хранљивим материјама и површинско
кварење биљног материјала. Код силирања
у тренч силосима треба поставити фолију
на зидове како би се спречио продор
ваздуха кроз и уз зидове. Фолија
постављена са стране треба да покрива око
1 м пода, зидове силоса и око 1 м.
површинског дела. Фолија на површини се
поставља од задње до предње сране
учвршћена на крајевима. Силос треба
затварати и приликом повремених прекида
пуњења, нпр. током ноћи. У циљу стварања
и очувања анаеробних услова у силосу,
најбоља за затварање силоса је пластична
фолија. На фолију се стављају посебне
вреће са песком или половне ауто гуме, да
се спречи продор ваздуха у покривену
силажу.
Саветодавац за сточарство
Небојша Брајовић
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Складиштење кромпира
Током вађења и транспорта кромпира
долази до повређивања кртола. По даласку
у складиште приступа се сушењу кртола и
зарашћивању рана. Да би се избегло „
знојење „ сушење се мора вршити ваздухом
чија је температура за 2 – 3 степена нижа.
Проветравањем складишта у временском
периоду 10-15 дана могуће је губитке у
транспирацији свести на минимум. Ако је
ускладиштен кромпир са више механичких
оштећења, зарашћивање ће бити најбрже
при
температури
15-20
степени
целзијусових. Пожељно је да влажност
ваздуха буде 90-95%. Након периода
зарашћивања, температура у складишту се
постепено спушта за 0.5 степени дневно да
не би дошло до температурног стреса. Код
кромпира намењеног преради ( чипс,
помфрит и др.) температуру у складишту
треба одржавати на око 10 степени да би се
избегло нагомилавање редукујућих шећера.
Спречавање клијања кромпира врши се на
одговарајуће ниској температури или
хемијским средствима. Ако се користе
препарати треба водити рачуна о каренци
која је за већину препарата 42 дана. Свакако
семенски кромпир се не третира хемијским
средствима и потребно га је одвојити у
складишту.

одређени
температурни
услови
складиштења, кромпир који је намењен
сетви ће услед повећане температуре пре
клијати, односно доћи до нитавости клица и
свакако касније до слабијег ницања и
лошијег приноса а меркантилни кромпир
биће лошијег квалитета и знатно смањене
количине од планиране. И поред свега
приликом правилног складиштења сматра
се да су губици у дисању и транспирацији
око 8 % а услед труљења и других
оштећења од 3-4%.

Кромпир губи влагу приликом дисања и
транспирације односно калира и долази до
промене у квалитету. Ако се не испуне

Дипл.инг. Борко Ивановић
ПССС Чачак

Системи складиштења кромпира: 1)
подземно 2) традиционално – ван објекта и
3) у објектима.Подземна складишта и она за
складиштење ван објекта примењују се за
складиштење кромпира за властите потребе
или мање производње за тржиште. За
семенски кромпир препоручују се системи
складиштење у сандуке који омогућавају
ефикасније сушење чиме се умањује
могућност
појаве
оштећења
и
болести.Потребно је у наредном периоду
више
пажње
посветити
правилном
складиштењу и чувању кромпира јер само
тако обезбедиће се квалитетан семенски и
меркантилни кромпир.
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ЗАШТИТА КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА ОД ПЛАМЕЊАЧЕ
Проузроковач пламењаче је глива
Pseudoperonospora cubensis која поред
краставаца ( салатара i корнишона ) напада
још диње, тиквице и у мањој мери лубенице
- врсте из породице Cucurbitaceae.
Пламењача краставаца корнишона,
често представља ограничавајући фактор у
производњи ове културе. Временски услови
током летњих месеци, топли дани и
прохладне ноћи, као и појава јутарње росе и
магле, погодују појави и брзом ширењу
пламењаче краставаца.
Према искуствима из ранијих година
у последњој декади јула или почетком
августа долази до пропадања краставаца
корнишона, уз симптоме жуто смеђе
палежи лишћа. Пламењача се посебно јавља
на краставцима у мањим баштама и
окућницама где се краставци гаје за
сопствене потребе, јер на тим парцелама
обично изостају хемијске мере заштите.
Промене на листу започињу појавом
округластих, светлозелено-жућкастих пега
величине до 15 мм. Оне се постепено
повећавају, постају угласте (јер су
“ограничене” лисним нервима), убрзо
мењају боју у жуто-смеђу, а нападнуто се
лишће на крају осуши. У одређеним
метеоролошким условима број пега се брзо
повећава после свега неколико дана,долази
до пропадања целе биљке. За разлику од
пламењаче лука (Peronospora destructor),
грашка (Peronospora pisi ) или салате
(Bremia lactucae ) које се јављају у
прохладно-влажним данима, пламењача
краставаца се јавља када су летњи дани
врући с обилним јутарњим росама или
маглама.

Оптималне температуре за развој ове
болести су температуре 16-24°Ц (нарочито
се јавља ако су ноћне температуре 14-16°Ц
а дневне 25-28°Ц, јер тада инкубација траје
само 4 дана). Киша, роса, магла или
наводњавање
кишом
(орошавањем)
необично је важно за ширење пламењаче .
Проузроковач пламењаче краставаца може
“издржати” температуре до 37,5°Ц, па
врући летњи дани не прекидају развојни
циклус овог патогена као што је случај код
пламењача неких других биљних врста,
нпр. винове лозе (Plasmopara viticola ),
кромпира
и
парадајза
(Phytophthora
infestans).
Због сукцесивне или вишекратне бербе која
може потрајати дужи временски период,
примена средстава за заштиту биља је врло
ограничена.
Многи
произвођачи
красатаваца за сопствене потребе избегавају
њихову примену, па у епифитоцијским
годинама након прве бербе плодова
појављују се први симптоми и брзо долази
до потпуног пропадања биљака.
Заштиту краставаца корнишона треба
почети након ницања, након појаве правих
листова. За прве заштите потребно је
користити контактне фунгициде, у фази
интезивног пораста биљке користити
системичне
фунгициде.
У
фази
плодоношења користити фунгициде са
краћом каренцом: а.м. азоксистробин +
хлороталонил К=3 дана, а.м. аметокрадин +
диметоморф К=1 дан, азоксистробин К=4
дана, фосетил алуминијум К=4 дана.
Примена
ових
препарата
даје
задовољавајуће резултате само уколико се
примене превентивно, пре првих зараза.

Весна Нишавић Вељковић, дип инг.
ПССС Чачак
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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде је објавило Јавни позив за
подстицаје
за
унапређење
економских
активности
на
селу
кроз
подршку
непољопривредним активностима у складу са
Правилником.
Подстицаји обухватају инвестиције у:
1. сектору руралног туризма у којем су
прихватљиве инвестиције: улагање у
изградњу, доградњу, адаптацију,
инвестиционо и текуће одржавање, у
циљу привођења намени, као и
набавке опреме, а ради пружања
угоститељских
услуга
у аутентичним
угоститељским објектима у домаћој
радиности или сеоском туристичком
домаћинству, у смислу прописа
којим се уређује туризам, односно
угоститељство.
2. сектору уметничких заната, односно
домаће радиности у којем су
прихватљиве
инвестиције
Прихватљиве инвестиције: улагања у
набавку опреме и алата за обављaње
послова који се сматрају старим и
уметничким
занатима,
односно
пословима домаће радиности, у
складу са прописима којима се
уређују одређивања послова који се
сматрају старим и уметничким
занатима, односно пословима домаће
радиности, начину сертификовања
истих и вођењу посебне евиденције
издатих сертификата.
Право на коришћење подстицаја, у складу
са законом којим се уређују подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју и овим
правилником имају:

1) физичко лице – носилац регистрованог
комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства,
2) предузетник,
3) правно лице:
– привредно друштво (микро и мало правно
лице)
– земљорадничка задруга.
Прихватљиве инвестиције у сектору
руралног туризма су:
улагање у изградњу, доградњу, адаптацију,
инвестиционо и текуће одржавање, у циљу
привођења намени, као и набавке опреме, а ради
пружања угоститељских услуга у аутентичним
угоститељским објектима у домаћој радиности
или сеоском туристичком домаћинству, у смислу
прописа којим се уређује туризам, односно
угоститељство.
Прихватљиве инвестиције у сектору старих
и уметничких заната, односно домаће радиности
су:
улагања у набавку опреме и алата за
обављaње послова који се сматрају старим и
уметничким занатима, односно пословима
домаће радиности, у складу са прописима којима
се уређују одређивања послова који се сматрају
старим и уметничким занатима, односно
пословима
домаће
радиности,
начину
сертификовања истих и вођењу посебне
евиденције издатих сертификата.
Подстицаји се остварују на основу конкурса
који за сваку календарску годину расписује
Министарство пољопривреде шумарства и
водопривреде – Управа за аграрна плаћања.
Конкурс садржи конкурсну пријаву, услове
за остваривање права на подстицаје,
документацију коју је потребно поднети,
критеријуме за рангирање, рок за
подношење конкурсне пријаве, као и друге
потребне информације.
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Подстицаји се утврђују у процентуалном
износу
од
вредности
реализоване
прихватљиве инвестиције умањене за износ
средстава на име пореза на додату вредност,
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.
У складу са уредбом којом се уређује
расподела подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју у 2019. години,
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 уколико је

инвестиција реализована у подручју са
отежаним условима рада у пољопривреди.
Максимални износ подстицаја по кориснику
за инвестиције у сектору руралног туризма
је 3.000.000 динара.
Максимални износ подстицаја по кориснику
за инвестиције у сектору старих и
уметничких заната, односно домаће
радиности је 500.000 динара.
Максимални износ подстицаја по кориснику
за инвестиције у оквиру оба сектора је
3.000.000 динара.
Пријаве за коришћење подстицаја,
подносe се до 27.09.2019. године.
Саветодавац за агроекономију
Слађана Петрић

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада

Подстицаји за подизање производних
засада обухватају подршку програмима,
који се односе на:
1) подршку подизања нових
производних засада са савременом
технологијом гајења воћака, винове
лозе и хмеља, без наслона и са
наслоном;
2) припрему земљишта за подизање
производних засада.
Право на подстицаје
производних засада има:

за

подизање

1. физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства
2. предузетник
3.правно лице, и то: привредно друштво,
земљорадничка задруга,
научноистраживачка организација, школа,
задужбина, манастир и црква.
Право на подстицаје остварује се за један
или више подигнутих производних
засада, a најмања површинa сваког
производног засада треба да износи:

1) 0,1 ha – за сваку врсту јагодастих воћака,
винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05
ha;
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2) 0,3 ha – за сваку врсту јабучастих,
коштичавих и језграстих врста воћака.
Производни засад може да се налази на
једној или више катастарских парцела, али
катастарске парцеле морају да се налазе
једна поред друге и да чине једну целину.
Корисник подстицаја остварује право на
подстицаје у одговарајућем процентуалном
износу
од
вредности
реализоване
инвестиције, зависно од места инвестиције,
односно подручја где је засад подигнут, а 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.

1)производне
засаде
боровница
са
постављеним садницама боровница у
саксијама/врећама, односно за супстрат за
класичне засаде боровница на банковима –
1.500.000 динара.

Максимални
износ
подстицаја
по
кориснику подстицаја износи 15.000.000
динара.
Максимални износи подстицаја за
подизање
производних
засада,
у
зависности од врсте подстицаја, јесу:

– Ако се подстицаји односе на производне
засаде винове лозе који су у потпуности
подигнути на надморским висинама изнад
200 m, односно на јужним експозицијама,
односно на нагибу терена изнад 10º или на
терасираним површинама подстицаји се
увећавају у износу од по 100.000 динара по
хектару подигнутог производног засада
винове лозе.

1)за набавку садница воћака, винове лозе и
хмеља – 10.000.000 динара;
2)за набавку наслона, односно коља –
3.300.000 динара;
3) за припрему земљишта, односно за
набавку супстрата са сертификатом за

4) за хемијску анализу земљишта, односно
испитивање механичког састава земљишта
– 200.000 динара.
– Ако се подстицаји односе на производне
засаде са домаћим и одомаћеним сортама
воћака подстицаји се увећавају за 100.000
динара по хектару подигнутог производног
засада.

Захтев се подноси министарству надлежном
за послове пољопривреде – Управи за
аграрна плаћања на адресу Булевар краља
Александра 84, Београд од 1. маја до 31.
августа текуће календарске године, а за
производне засаде јагода подигнуте у
трећем кварталу текуће календарске године
од 1. маја до 30. септембра текуће
календарске године.
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Уз Захтев се прилаже:
1) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за куповину садница
воћака, винове лозе и хмеља плаћених у
току претходне, односно у току текуће
календарске године у којој се подноси
Захтев, а до датума подношења Захтева;
2) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за припрему земљишта
извршену у току претходне или текуће
календарске године у којој се подноси
Захтев, а за производне засаде боровнице са
постављеним садницама боровница у
саксијама/врећама са супстратом доставља
се рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за супстрат, до датума
подношења Захтева;
3) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за анализу земљишта
извршену у току претходне или текуће
календарске године, до датума подношења
Захтева;
4) рачун на име подносиоца захтева о
плаћеном износу за набавку наслона,
односно коља, односно предрачун на име
подносиоца захтева за планирану набавку
наслона; 5) извод из Регистра привредних
субјеката за правна лица, односно
предузетнике не старији од шест месеци;
6) решење о упису у Виноградарски
регистар и извод из Виноградарског
регистра са обележеним виноградарским
парцелама за које је поднет Захтев и
графичким приказима тих виноградарских
парцела
уписаних
у
Виноградарски
регистар (за подносиоца захтева који је
произвођач грожђа

7) копија плана у размери 1:1.000, 1:2.500,
1:2.800 или 1:2.880 и извод из катастра
непокретности са подацима о власништву,
теретима и ограничењима (препис листа
непокретности, ако је успостављен нови
операт, односно препис поседовног листа,
ако није успостављен нови операт), односно
извод из земљишних књига,
8) сертификат супстрата за производни
засад боровнице са постављеним садницама
боровница
у
саксијама/врећама
са
супстратом;
9) оверена изјава подносиоца захтева да по
неком
другом
основу
не
користи
подстицајна средства за подизање истих
производних засада, односно да је извршена
припрема земљишта, осим за производни
засад боровнице са постављеним садницама
боровница
у
саксијама/врећама
са
супстратом, односно хемијска анализа
земљишта, осим за производни засад
боровнице са постављеним садницама
боровница
у
саксијама/врећама
са
супстратом;
) инвестициона сагласност, односно
одобрење Министарства за подизање
вишегодишњих засада на закупљеном
пољопривредном земљишту у државној
својини, осим за засаде јагоде;
11) уговор о закупу, односно коришћењу
ако је производни засад подигнут на
закупљеном земљишту или земљишту за
које је склопљен уговор о коришћењу
оверен код надлежног органа.
Дипл.инж Радован Шеварлић
ПССС Чачак
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www.stips.minpolj.gov.rs
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Број објаљених агропонуда

5

Број реализованих агропонуда

5

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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