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Складиштење воћа

Производња јабучастог воћа ,када су у
питању системи гајења у последње време
подигнута je на висок технолошки ниво. До
сада се у воћарској производњи пажња
углавном
усмеравала
на
агрои
помотехничке захвате у воћњацима, док је
сам проблем бербе, транспорта, чувања и
паковања плодова остајао у другом плану.
Произвођачи данас све више увиђају да
правилно извођење свих активности од
бербе до продаје воћа условљава економску
оправданост читаве производње, односно
губици у маси и квалитету плодова, који се
јаве у периоду након бербе, могу довести у
питање укупан исход производње. Берба
плодова не може се вршити стихијски, већ
на бази одговарајућих метода за процену
оптималног момента бербе, зависно од
намене плодова. Плодови се након бербе
усмеравају на тржиште или чувају у
хладњачама
за
складиштење
воћа.
Оптимално решење за успешно и
дуготрајно чување плодова јабучастог воћа
данас представљају УЛО хладњаче. Ниска
концентрација кисеоника и повећан садржај
угљен-диоксида, уз обавезну термичку и
гасну изолацију, и правилно подешени
параметри у коморама, утичу на смањење
интензитета
физиолошких
функција
плодова и омогућавају њихово чување у
свежем стању током читаве године.
Посебну пажњу је неопходно посветити
квалитету плодова који се уносе у УЛОхладњаче, јер је само складиштење плодова
екстра и I класе економски исплативо.
Прилагођавање условима тржишта захтева
пласман свежих плодова јабуке и крушке
током целе године, што подразумева
изградњу и опремање савремених

складишних капацитета, пре свега УЛОхладњача. Савремене хладњаче нису саме
по себи довољне за успешно складиштење
плодова и очување њиховог квалитета.
Посебну пажњу је неопходно усмерити на
квалитет плодова који се уносе у хладњачу.
Другим речима, само складиштење плодова
екстра и И класе омогућава квалитетан и
рентабилан процес чувања воћа. Савремено
воћарство не може се замислити без
одговарајућих капацитета за складиштење,
који омогућавају чување плодова након
бербе, током краћег или дужег периода.
Дужина овог периода зависи од воћне врсте,
техничких
карактеристика
складишта
имогућности контроле услова унутар
складишта
(температуре,
релативне
влажности
ваздуха,
концентрације
кисеоника и угљен-диоксида, могућности
уклањања етилена итд). Произвођачи воћа у
Србији углавном не располажу сличним
капацитетима или поседују импровизована
складишта у виду преуређених подрумских
просторија. Због тога су принуђени да већи
део производње продају непосредно након
бербе, како би избегли губитке у њиховом
квалитету. Разумљиво је да је цена плодова
у том периоду доста ниска, услед велике
понуде на тржишту.
Основни задатак складиштења воћа је
очување његовог квалитета у што дужем
временском периоду, чиме се омогућава
континуирана понуда свежег воћа током
читаве године. Мада постоје и друга
решења, најбољи начин складиштења воћа
је чување у хладњачама. Данас се у
употреби налази више типова хладњача за
складиштење воћа, а основне разлике су
везане за ниво технолошких решења и
опреме која се у њима налази.
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Разликујемо следеће типове хладњача за
складиштење воћа:
*НА – хладњаче са нормалном атмосфером
(регулација температуре и влажности
ваздуха);
*КА – хладњаче са контролисаном
атмосфером
(регулација
температуре,
влажности
ваздуха,
концентрације
ЦО2
и
концентрације О2);
*УЛО – ултраниски садржај кисеоника
(садржај О2 највише 2%);

*УЛЕ – ултраниски садржај етилена
(поседују опрему за уклањање етилена);
*ДА
–
хладњаче
са
динамичком
атмосфером (увођењем програмске опреме
и
праћењем физиолошког стања плодова у
складишту, омогућено је аутоматско
прилагођавање
услова
складиштења
тренутном физиолошком стању плодова).

За прилог коришћен материјал из зборника радова II саветовања Иновације у воћарству.
Дипл.инж .Снежана Драгићевић Филиповић ПССС Чачак

Приноси кукуруза у Моравичком округу у 2019 години
На територији Моравичког округа ове
године је посејано мање кукуруза него
обично, односно 10 хиљаде хектара за
брање и око 3000 за силажу, међутим,
временске прилике нису биле наклоњене
овој култури али су на крају приноси ипак
били добри.У току лета кише су падале баш
у тренуцима за формирање и наливање зрна
па се остварио просечан принос 7,5 тона по

хектару. То је, у односу на статистичке
податке у нашој земљи, доста добар принос.
Карактеристично за ову годину је и то
штоје висина приноса у брдско планинском
пределу тако рећи једнака као и у
равничарском јер ове године висина
подземних
вода није имала утицаја а
заливање није било ни потребно.
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Квалитет зрна је такође одличан у односу
на претходне године, А захвалјујући топлом
августу и септембру почетак бербе је чак за
10 до 15 дана ранији,и углавном неће
морати да иде у сушаре на досушиванје
.Пољопривредни произвођачи су обично
незадовољни ценом ове житарице која је на
новосадској берзи ових дана негде око 15,30
динара.Код нас у продаји се цена креће око
20 динара али се у суштини може очекивати
пад цена јер се проценјује да ће укупни род
у Србији бити око 8.000.000 тона а домаће
потребе су око 5.000.000 тона што значи да
ће вишкова бити у значајној количини.

Што се тиче сетве пшенице и осталих
стрнина, она је завршена. На подручју
Моравичког округа пшеница се углавном
не сеје из економских разлога, односно због
зараде, већ због плодореда, тј. сталног обрта
култура, хигијене земљишта и слично и
углавном на површини око 6 хиљада
хектара ове године .У току раног пролећа на
територији Моравичког округа сеју се јари
јечмови на површини од око 1000 хектара и
око 1000 ха овсова. Када је у питању раж само у траговима може да се нађе на овом
терену, али је јако тражен тритикале.

Дипл.инж Милан Дамљановић ПССС Чачак

Пролећна сетва црвене детелине ( Trifolium pratense )

Црвена детелина ( trifolium pratense) је уз
луцерку најважнија вишегодишња крмна
легуминоза. С обзиром да је за гајење
луцерке као најважније крмне легуминозе
потребна ph 6 и изнад 6, док је за црвену
детелину може да се гаји и на ph 4,5. У
претходним годинама ПССС Чачак на
основу системске контроле плодности
земљишта установила да је у великом
проценту земљишта на територији рада
ПССС Чачак кисела и јако кисела, односно,
незадовољавајућа за производњу луцерке.
Намеће се мишљење да је много боље и
исплативије, а тиме и сигурнија производња
црвене детелине која ће омогућити нашим
произвођачима довољне количине кабасте
сточне хране. Црвена детелина садржи
доста неопходних протеина који су значајни
за исхрану домаћих животиња. Нарочито је

богато лишће протеинима којих има око 25
%. Као кабаста сточна храна користи се у
зеленом, односно, свежем стању као и
конзервирана ( сено, сенажа, силажа итд).
Сено је и даље најчешћи вид спремања
сточне хране.Као што сам на почетку рекао
за црвену детелину да је толерантнија на
киселост земљишта, тако јој неодговарају
сувише
тешка
подводна
земљишта.
Најбољи предусеви су кромпир, кукуруз,
све стрнине, а она је добар предусев свим
гајеним биљкама. Сетва се врши крајем
марта и у априлу месецу што зависи од
временских услова. Сеје се на дубини до 2
цм. Потребно је око 18-20 кг/ха. Обавезна
мера је ваљање да би семе боље дошло до
контакта са земљишном влагом, а самим
тим лакшег клијања и ницања.
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Често се сеје здружено са другим травама (
француски, италијански љуљ, јежевица
итд.) чиме се постиже до 30 % већи принос
зелене масе. Потребне количине хранива за
сетву су 50 кг азота, 80-100 кг фосфора, 80100 кг калијума. Нега усева подразумева
пре свега заштита од корова.
На крају, а вероватно и најважнија
чињеница да црвена детелина има велики
агротехнички значај. Корен продире дубоко
у земљиште и тиме поправља физичке
особине, повећава плодност и знатно
повећава садржај азота у земљишту.

Дипл.инж Борко Ивановић ПССС Чачак

Паразитске болести коже оваца

Максимум и успешност у овчарској
производњи је могуће постићи уз потпуну
примену технолошких поступака, који
подразумевају правилан смештај, исхрану и
негу. Поред ових чинилаца неопходно је
пратити и здравствени статус животиња
који се огледа у спровођењу превентивних
захвата ради спречавања избијања болести у
стаду. Посебну пажњу треба посветити
стању и хигијени коже код оваца и коза које
могу поред угрожавања здравља животиња
проузроковати и велике економске губитке
у производњи млека и меса.
Велики проблем у здравственом стању
коже стварају разни ектопаразити или
паразити који живе споља на телу
животиње, пре свих ту спада шуга, коју
изазива шугарац кји се брзо размножава и
преноси са једне на другу животињу.
Видљиви знаци болести су свраб и чешање

грла, што може изазвати опадање вуне и
појаву ситних чворића. Животиње губе на
тежини и кондицији, слабије једу и ако се
не лече могу угинути. Превентива даје
најбоље резултате али ако се појави
адекватно лечење даје позитивне резултате.
Крпељи и ваши спадају у групу
паразита који нападају кожу оваца и сишу
крв. Могу бити веома опасни јер преносе
разне болести а најчешћа је пироплазмоза.
Болест карактерише висока температура,
губитак апетита, мршављење и на крају
угинуће. Ради спречавања појаве ових
паразита, превентива се састоји у
избегавању шипражја и жбуња на
пашњацима.
Како би кожа оваца била здрава,
неопходна је правилна исхрана и
одговарајући смештај.
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Ваздух у објекту треба да је чист, без
прашине и у зимским условима држања
превише влаге. Ради спречавања појаве
паразитских и заразних болести у стаду
потребно је уводити здрава грла. Неопходно
је да ново набављена грла буду у карантину
како би се уочиле евентуалне болести.
Шуга код оваца

Ваши код оваца

Крпељи у уху и вимену оваца
Дипл.инж Небојша Брајовић ПССС Чачак

Значај прераде пољопривредних производа и подстицаји за прераду и маркетинг
Мора се уважити чињеница да је инострано
тржиште веома значајно за пласман наших
пољопривредних производа. Међутим, не
сме се занемарити и значај домаћег
тржишта. Сигурно је да се подизањем
квалитета, увођење ГЛОБАл ГАП и других
стандарда, савремене амбалаже и паковања,
велики део производа из увоза може
заменити домаћим производима. Мора се
јачати и свест потрошача
и повести
кампању о значају куповине домаћих
пољопривредних производа. Требало би
повећати степен прераде пољопривредних
производа, али искључиво у складу са
потребама тржишта. Овде се већ полако
јавља проблем, јер многи у преради виде
добро зараду, посебно у годинама кад је
пласман примарних производа (сировина)

отежан. Уколико би се стихијски повећавао
степен прераде пољопривредних производа,
без обезбеђеног пласмана, врло брзо би се
дошло у ситуацију да ти прерађени
производи не могу да нађу свог купца. Кад
говоримо о преради пољопривредних
производа мора се указати на значај прераде
на самом газдинству и директне продаје
крајњем потрошачу. Овај вид прераде и
продаје мањих количина производа на
газдинству омогућен је након доношења
правилника који регулише ову област, где је
омогућено да се одређене количине млека,
прерађевина
од
млека,
јаја,
рибе,
прерађевина од меса, продаје директно
купцима без посебних стандарда и кроз
регистрована пољопривредна газдинства.
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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
____________________________________________________________________________________________________________________

. Слична могућност је планирана и за
производе
биљног
порекла,
након
доношења правилника који се очекује у
наредном периоду. Министарство је донело
правилник о подстицајима за инвестиције у
прераду и маркетинг пољопривредних и
прехрамбених производа и производа
рибарства за набавку опреме у сектору
млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и
јаких алкохолних пића. Правилником су
ближе одређени износи подстицаја по
кориснику подстицаја. услови, начин
остваривања права на подстицаје, обрасци
захтева за остваривање права на подстицаје,
као и максимални подстицаја по подстицаја.
Подстицаји обухватају:
1) програм за инвестиције у прераду
пољопривредних и прехрамбених
производа у сектору млека
2) програм за инвестиције у прераду
пољопривредних и прехрамбених
производа у сектору меса
3) програм за инвестиције у производњу
вина, пива и јаких алкохолних пића
4) програму за инвестиције у прераду
пољопривредних
и
прехрамбених
производа у сектору воћа и поврћа
Право на подстицаје остварују лица која су
уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу,

и то: предузетник; привредно друштво;
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.
У складу са уредбом којом се уређује
кориснику
расподела
подстицаја
у
пољопривреди
и
руралном
развоју,
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.
Највиши укупни износ подстицаја који
корисник подстицаја може да оствари у
једној календарској години је 5.000.000
динара.
Министарство
надлежно
за
послове
пољопривреде – Управа за аграрна плаћања,
расписује јавни позив за подношење захтева
за остваривање права на подстицаје за
инвестиције у опрему у објектима за
прераду млека, меса, воћа, поврћа, вина,
пива и јаких алкохолних пића.
Дипл.инг Радован Шеварлић
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www.stips.minpolj.gov.rs
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Број објаљених агропонуда
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Број реализованих агропонуда
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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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