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уколико Ви желите да понудите свој производ на продају обратите сe
Пoљопривредној саветодавној и стручној служби

АГРОПОНУДА
БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СРБИЈЕ

Избор хранива за козе
Козе могу да конзумирају готово
сваку зелену биљку која расте у нашим
Садржај
условима. Избор кабастих хранива у
њиховој исхрани је веома широк: око 90
биљних врста, а то је знатно више него у
Страна 2
исхрани оваца (20) и говеда (17).
Карактеристично је да козе воле када
Аутор: Зоран Николић, дипл.инг.
им је оброк разноврстан, односно да се
Избор хранива за козе
храна чешће мења. То повољно делује на
апетит, што се одражава и на производњу.
Страна 3
Када нема паше или зелене хране, козама
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.
може да се даје силажа (до 3 kg на дан),
Одржавање земљишта у воћњацима
сточна репа (2-4 kg/дан), парени кромпир (2
kg/дан), споредне производе неких грана
Страна 4
прехрамбене индустрије (резанци шећерне
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
репе, пивски требери тд.), сено (до 3 kg/дан)
Производња цвекле- услови успевања
и сламу житарица (до 0,5 kg/дан).
Коришћење кукурузне силаже треба да иде
Страна 5
уз максимални опрез због могућности појаве
Аутор: Зоран Панајотовић, дипл. инг.
пробавних и метаболичких поремећаја.
Природни препарати за заштиту биљаka
Силажа слабијег квалитета може да доведе и
до знатнијег пада у производњи. Зато се
Страна 6
количина силаже ограничава и то у
Аутор: Љубиша Ђорђевић, дипл. инг.
комбинацији са неким другим кабастим
Болести леске
хранивом.
Према томе како их козе радо једу,
Страна 7
гајене крмне културе се деле у три основне
Аутор: Срђан Видановић, дипл.инг.
групе:
1.
луцерка,
црвена
детелина,
Количина семенског кромпира
италијански
љуљ,
јежевица,
грахорица,
овас,
Страна 8
кукуруз, сирак, суданска трава;
Аутор: Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инг.
2. пострне зелене биљке, сено,
силажа, грашак;
Извештај о броју реализованих и објављених
3. лисичји реп, мачји реп, купус,
агропонуда
уљана
репица.
Страна 9
Хранива из треће групе не треба да
Аутор: Оливера Гавриловић, дипл. инг.
се дају као једина, већ у комбинацији са
неким од хранива из групе 1. или 2. Ипак
Доминанатне цене са сточне и зелене пијаце
треба напоменути да се најзначајнијим
крмним биљкама за козе сматрају луцерка и
црвена детелина, и то како у смислу њихове
хранљиве вредности, тако и у погледу
могућности да их козе једу. Сено треба да
буде лиснато и добро осушено. Пошто козе могу врло успешно да проберу добре делове од
лоших, треба рачунати да оно што остане после њиховог оброка оне више неће јести.
Предност се даје легуминозним сенима, али је у основи прихватљиво свако сено које има
доста лишћа. Такође је добар и лисник, као и сено од коприве.

У исхрани коза велике могућности постоје за коришћење разних споредних производа
и отпадака прехрамбене индустрије.
Следећи моменти су битни у вези са избором хранива за козе: младе биљке које козе
конзумирају обично имају довољно протеина. Кад год је то могуће треба им омогућити да се
хране слободно - на паши. Веће место у исхрани коза треба да заузму разни споредни
производи прехрамбене индустрије чији асортиман се из дана у дан увећава. Храна која се
даје козама мора да буде колико је год могуће чиста. Валови и јасле морају се држати такође
чисто, у супротном случају може да се деси да козе и не додирну храну. Храна треба да се
учини привлачном, посебно смеше концентрата. То се може постићи додавањем меласе и сл. у
смеше.
Концентрована храна за козе треба да буде грубо (ни у ком случају фино) самлевена, а
још боље је када је пелетирана. Козе су далеко осетљивије на убуђала концентрована хранива
од оваца и говеда. Због тога треба водити рачуна да се козе хране квалитетном, свежом или
добро очуваном храном, а ако се деси да нека хранива (или смеше) одбију, не треба
инсистирати на томе већ им треба обезбедити одговарајућу замену. Чињеница је да ће козе
које су извесно време слабије храњене бити спремне да конзумирају храну веома слабог
квалитета. То је утицај изгладнелости на њихов апетит. Међутим ако се жели стабилна
производња, до тога не сме да долази.
Николић Зоран дипл. инг.
Одржавање земљишта у воћњацима
Одржавање земљишта треба да створи најповољнији режим влажности земљишта.У
савременој воћарској производњи са применом наводњавања воћака, одржавање земљишта у
засадима воћака нема такав значај као у оном случају, када наводњавање није могуће. Ако се у
аридним подручјима наводњавање уопште не може примењивати тада је врло велики значај
начин одржавања влажности земљишта. Обрада је једини начин да се обезбеђују богатије
резерве земљишне влаге и тиме спречи неповољно дејство суше. Пошто се по јединици
површине воћњака налази велика лисна површина,губе се знатне количине воде,што посебно
указује да је одржавање најповољнијег режима влажности у земљишту чинилац о којем се
мора водити рачуна.
Најчешће се земљиште у воћњацима одржава трајно или повремено на ове начине:
1.Јалови угар(чиста обрада)
Чест начин одржавања земљишта у старијим засадима.Предности јаловог угара су у томе
што:уништава коров,побољшава особине земљишта,поспешује рад микроорганизама,...Не
препоручује се на површинама са оштријим рељефом,јер може да погорша структуру
земљишта,може да дође до повреда жила корена, стварања неравне површине воћњака (ако се
стално оре на исти начин) и најзад, може да утиче на квалитет плодова зимских сорти воћака.
Плодови су мање обојени и лошије се чувају ако се земљиште обрађује касно у јесен.
Ради ублажавања неповољног дејства јаловог угара, повремено се врши краткотрајно
заледивање земљишта. Утврђено је да се структура земљишта побољшава гајењем граминеа и
легуминоза уз ђубрење фосфорним и калијумовим ђубривима.
2.Заледињено земљиште
Препоручује се у случајевима у којима се воћњак може наводњавати.Површина воћњака у том
случају, искоришћава се за производњу сена; ледина се препоручује и на теренима са оштрим
рељефом; ако се засад налази у хумидном подручју,такође се може препоручити ледина. Али
заледињено земљиште је много боље ако се комбинује са јаловим угаром: било да се између
редова оставља узана пантљика под травним покривачем,а јалови угар у правцу редоваодносно ред воћака је на пантљици у виду јаловог угара,а наредни међупростор одржава се

као ледина.После 3-4 године ови начини одржавања се смењују-ледина се разорава, црни угар
се затрављује и тако се ова два начина смењују.
3.Гајење узродица
Као узродице се препоручују: салата, спанаћ, купус, парадајз, паприка, краставац, цвекла,
шаргарепа, кромпир, пасуљ, соја, грашак,...
Ове биљке немају исте потребе за светлошћу.Узима се као правило да од узродица,које
захтевају доста воде треба бирати оне,чији плодови рано сазревају,а од познатих сорти гајити
оне којима је потребно мање воде.Јасно је да узродице износе из земљишта знатне количине
хранљивих материја,о чему треба водити рачуна при одређивању норми ђубрива.
4.Застирање земљишта
Многобројне су користи од застирања земљишта,а нарочито се истиче чување земљишне
влаге и повећање плодности земљишта.У младим засадима се застире само кружна површина
око воћака,али не до дебла,већ се оставља незаштићено 50-100 cm у пречнику непосредно око
дебла,због мишева. Сем тога може се застирати ред воћака у виду пантљике,ширине око 2
m,где се такође не застире земљиште непосредно око воћака.За ове сврхе се у последње време
препоручују:црни полиетиленски филм, плева, лишће из шуме, натрула слама или сено,
пасуљевина, струготина, ситно пруће,...
5.Покривање површине пластичним материјалима
Има за циљ да спречи испаравање воде и развој корова. За ово се користи пластична
фолија,којом се покрива површина дуж редова,која иначе остаје необрађена-око 1,5-2 m са
једне и друге стране. Пре покривања површина мора да се обради. Фолија остаје око 3
године,а затим се поставља нова. Овај начин је прикладан за мање засаде и воћњаке са већим
бројем садница по хектару.
Мимица Костић-Ђорђевић дипл.инг.
Призводња цвекле – услови успевања
Цвекла је двогодишња биљка; у првој години развија задебљали корен и лисну розету, а у
другој цветоносно стабло и семе. Код нас,као и у свету, гаји се мали број сорти. Највише су
раширене: египатска, детроит и бикор. Биљке цвекле најбоље расту на дневним
температурама између 15 до 20 °Ц. Висока температура изазива јак пораст лисне масе и
смањење приноса корена. Младе биљке подносе мразеве до – 4 °Ц, а одрасле до – 6 °Ц.
У првим фазама развића цвекла има велику потребу за водом, а касније умерену. Боље
издржава недостатак воде од другог коренастог поврћа; прекомерну влагу не подноси.
Најбоље успева на плодном, структурном земљишту, као што су чернозем, речни нанос и
слично. Погодна су и друга оцедна и растресита земљишра. На тешком, збијеном зељишту
корен добија неправилан облик.
На лаком песковитом земљишу треба применити комбиновано ђубрење стајњаком ( 20 - 30
т/ха ) и минералним ђубривима: 60 - 80 кг/хаN, 60 - 80 кг/ха К2О и 120 - 150 кг/ха P2О5. На
плодним земљиштима није неопходно ђубрење стајњаком. Минерална ђубрива се уносе уочи
сетве, док се један део оставља за прихрањивање.
За летњу потрошњу цвекла се сеје почев од половине марта па до краја маја; сетва у два или
три рока обезбеђује сукцесивно пристизање младе, нежне цвекле. Главни усев цвекле за
јесењу и зимску потрошњу или за конзервисање сеје се у јуну или почетком јула. Цвекла се
сеје у редове на размаку од 40 цм, а на већим површинама када се усев негује и бере
машинама на 60 - 70 цм. Семе се сеје на 2 - 3цм. дубине. Потребно је 20 кг/ха семена. Цвекла
се мора проређивати јер из једног клупка образују се више биљака. То се чини у време
формирања првих сталних листова на размаку 6-10 цм. Усев цвекле треба плитко окопати и
једном прихранити. Усев из летње сетве треба наводњавати док се младе биљчице не укорене.

Цвекла за летњу потрошњу треба да се бере кад достигне пречник 3 - 4 цм. Млада цвекла се
чупа, чисти од оштећеног лишћа и земље (добро је да се и опере) и износи на пијацу у везама
од по 4-6 комада. Касни усев вади се пре наступања јачих јесењих мразева, јер корен цвекле
измрзава на температури од -2°Ц до -3 °Ц. Цвекла се лако чупа руком; листови се одсецају до
главе а коренови одмах односе на ускладиштење или прераду. Принос цвекле је 20 - 30 т/ха.
Оливера Гавриловић,дипл.инг.
Природни препарати за заштиту биљака
Биопрепарати који се користе у органској производњи може направити сваки произвођач на
сопственом газдинству, уз мало издвојеног времена и добру вољу. Поред чорбе, мецерата и
ферментисаног екстракта, у органској пољопривреди се употребљава и опарак - чај од биљног
материјала. Опарак се добија тако што се биљна маса прелије врелом водом која тако
потопљена стоји 3-4 сата, а затим се процеђена примењује за сузбијање болести и штеточина.
Биљке се затим третирају сваких 7-10 дана, а разређење зависи од фазе развоја биљне врсте на
којој се одређени препарат примењује као и од интензитета напада болести.
Опарак од белог лука 700 г белог лука прелије се са 10 л кипуће воде, поклопи се, остави да
одстоји и процеди. Овим се третира земљиште против штеточина и узрочника пепелнице, док
је за прскање краставца против пламењаче опарак потребно разредити у односу 1:3.
Опарак од црног лука 200 гр сувих листова луковице прелити са топлом водом температуре
40oC и оставити да одстоји 4-5 дана, затим процедити. Употребљава се против плесни и
пламењаче. Третира се три пута у временском интервалу од 5 дана. Други начин: до половине
напунити канту љускама луковица и улити 10 л кипуће воде. Оставити да стоји 24 часа након
чега се процеди и разреди двоструком количином воде.
Опарак од надземних делова кромпира - Потребно је убрати 1,2 кг зелених,младих, надземних
делова биљке кромпира, ситно их исецкати и прелити са 10 л топле воде. Оставити да одстоји
3-4 сата и након тога процедити. За прскање против паука треба користити свеже припремљен
опарак уз додатак 40 г раствореног сапуна.
Опарак од маслачка - Убрати 300 г корена маслачка (исецкати га) или 400 г свежег листа,
прелити са 10 л топле воде (40oC) и оставити да одстоји 1-2 сата и на крају процедити масу.
Користи се за сузбијање лисних ваши. Делује на боље прилагођавање биљака на неповољне
услове спољне средине.
Опарак од камилице - Чајну кашику сувог цвета камилице прелити са 1 л кипуће воде,
оставити да одстоји 30 минута, процедити и користити за дезинфекцију семена као и
предсетвено третирање семена махунарки. За спречавање труљења компоста треба разредити
овај раствор у односу 1:5 л са водом. Познато је да само једна биљка камилице штити
површину од 1 м2 од појаве земљишних штеточина. Камилица утиче позитивно на све биљке,
па је зато треба сејати где год је то могуће.
Опарак од хајдучке траве - Серија прскања започиње управо овим чајем. Третирање се обавља
у пуној вегетацији када су листови биљака потпуно развијени. Чај од хајдучке траве има
посебан позитиван учинак на плодове, њихов квалитет и принос.
Сода бикарбона - У 2 л воде додати 1 кап биљног уља, 1 кап детерџента и 2 кашичице сода
бикарбоне. Биљно уље служи као фиксатор соде, а детерџент омогућује боље распршивање
средства. Примењује се као превентива против пепелнице. Поред наведених биопрепарата, у
органској производњи су дозвољена и нека хемијска средства, па се често као фунгициди
користе препарати на бази бакра, на бази сумпора, бордовска чорба, кречни сумпор итд. Један
од најзначајнијих елемената у заштити биљака у органској производњи је бакар. Растварањем
бакра у води, ослобађају се јони бакра који су токсични за гљиве и бактерије.
Бакар односно бордовска чорба - се користи за сузбијање болести типа пламењаче, пепелнице,
антракнозе, лисне пегавости и рака.Такође, користи се и као репелент за инсекте. Међутим
бакар може да разграђује ћелије биљака, па стога употреба бакра може бити и ризична, и може

утицати на појаву ожеготина на листовима и плодовима. Припрема бордовске чорбе - За 100 л
1% бордовске чорбе потребно је: 1 кг плавог камена (бакар сулфат), 0,4 кг негашеног креча
или 1,2 кг гашеног креча или 1 кг хидратисаног креча У буре од 100 л насути воду, и од исте
количине одвојити 20 л. У првих 10 л треба загасити 0,4 кг негашеног креча или додати 1,2 кг
гашеног креча у виду пасте, или 1 кг хидратисаног креча. У других 10 л растопити плави
камен. Када се креч размути, потребно га је процедити уз непрестано мешање и сипати у буре
са преосталих 80 л воде како би се направило кречно млеко. Након што се раствори, плави
камен се уз мешање, сипа у буре са кречним млеком. Када се то заврши, чорба се може
употребити при чему се користи свеже припремљена јер стајањем губи фунгицидно дејство.
Уколико се у бордовску чорбу дода 250 г шећера /100 л чорбе, она ће се стабилзовати и
задржати своје фунгицидно дејство на неколико дана. Примена неких домаћих препарата у
заштити поврћа.
Средство
Паук
Чај од надземних делова кромпира
Лисне ваши
Чај од маслачка, чај од бувача
Гриње
Чај од бувача, мацерат дувана
Инсекти
Чај од црног и белог лука, чорба од плода парике,
мацерат од кадифице
Лукова мува
Ферментисан екстракт белог лука
Совица
Мацерат дувана, мацерат од чичка, ферментисан
екстракт драгољуба
Купусна мува
Чорба пелина, мацерат парадајза
Купусар
Чорба од парадајза, мацерат од чичка
Ларва гусеница
Мацерат беле раде
Лисне ваши
Мацерат коприве, ферментисан екстракт пелина,
ферментисан екстракт драгољуба
Крваве ваши
Мацерат од дувана
Нематоде
Ферментисан екстракт невена
Пламењача
Чај од црног лука
Плесан
Чај од црног лука
Рђа
Чорба од раставића
Пепелница
Чорба од раставића, чај од белог лука
Зоран Панајотовић,дипл.инг.
Болести леске
Трулеж плода (Sclеrоtiniа cоruli) и Моniliа fructigеnае. Оболели плодови се лако препознају.
Обољевају сасвим млади, плодови потамне, прекида им се пораст и сасушују се. Тешко
испадају из омотача. За сузбијање се користе фунгициди Cаpтан, Signum. Неопходно је
обавити три третмана и то : у фази цветања, прецветавања и листања .
Пепелница (Phillаctiniа cоrulеа) Болест се јавља на листу који мења боју, жути и опадне. При
јакој зарази, могуће је да додје до дефолијације биљке. Паразит презимљава у опалом лишћу,
па је препорука да се опало лишће сакупља и спаљује. Третирање се обично обавља средином
маја када је плод у порасту. Могу се користити препарати Рубиган, Тилт, Зато.
На лески се могу јавити и друга гљивична обољења као што су: рак ране – узрочник Nеctriа
gаllиgеnа и бела трулеж корена – узрочник Rоsаlliniа nеcаtrixh. Уколико дође до појаве ових
болести, препорука је да се заражене гране орежу и спале, као и да се леска третира бакарним
препаратима када лишће почне да опада.
Бактеријске болести
- Hаnthомоnаs caмpеstris cоrulinа – проузроковач палежи

Симптоми се јављају у виду некрозе на врховима листа и захвата простор између нерава.
Заражено лишће се временом суши. Оболеле ресе опадају ако су рано захваћене болешћу. Ако
се заразе млади плодови,они се суше, смежурају и опадају.
Мере борбе се углавном базирају на превентивним као што су: гајење отпорних сорти,
употреба здравог садног материјала и уклањање оболелог лишћа. Од хемијских мера
препоручује се примена препарата на бази бакра.
Аgrоbаctеriuм tuмеfаciеns – бактеријски рак
Најчешће се јавља на корену и кореновом врату у облику задебљања – тумора. Тумори су
тамне боје и ометају провоДЈење воде и хранљивих материја кроз корен. Болест се шири
зараженим земљиштем и садницама, па су мере борбе углавном превентивне.
Вирусне болести - Нису довољно проучене, али се помињу вирус мозаика јабуке на лески,
линијски мозаик леске, вирозно угинуће леске. Они се углавном преносе садним материјалом,
векторима и непримењивањем фитосанитарних мера у раду. Вируси изазивају на лески разне
некротичне пеге, заостатак у порасту ластара, скраћивање интернодија, кржљаве плодове, а
често и неформирање плодова.
- Hаnthомоnаs аrbоricоlа pv.cоrulinа-проузроковац бактериозне пламењаче
Pseudомоnаs аvеllаnае-проузрокова бактериозног рака
Psеudомоnаs suringае pv.cоruli-проузроковац бактериозног увенуца грана и летораста
Аgrоbаctеriuм tuмеfаciеns -проузроковац бактериозног рака кореновог врата
У циљу спрецавања појаве и ширења болести ,препоруцују се карантинске и остале
фитосанитарне мере. Најзнацајнија мера у превенцији болести је употреба здравог садног
матријала.Кад је болест вец присутна,потребно је пратити појаву првих симптома болести које
се испољавају поцетком пролеца и током лета.Оболели биљни делови,заражена стабла и
млади изданци који расту из основе жбуна морају се уклонити из засада и уништити
спаљивањем.Досадашња истраживања указују да гајење биљака на тешким,глиновитим,слабо
дренираним земљиштима киселе реакције повецава осетљивост према патогену и доприноси
јацој појави болести.
Ефикасност у заштити леске може се постици применом бакарних једињења 3-4 пута у току
вегетације.Првим третирањем биљака у пролеце спрецава се примарна инфекција
биљака,други третман штити од могуце реинфекције услед разлицитих фактора(повреда,..).
Последњим третирањем у јесен, након опадања лишца,прави се заштитна баријера за
продирање патогена у пупољке и биљна ткива.
ЉубишаЂорђевић дипл.инг.
Koличина семенског кромпира
Потребне количине семенских кртола у зависности од њихове величине:
За садњу кромпира могу да се користе и крупније и ситније кртоле, све величине уз услов да
су семенске ( да су здраве).
Количина потребног семенског кромпира за 1 ха, у односу на величину кртола при густини од
18 стабљика по метру квадратном (за производњу конзумног кромпира)
Величина кртола
у мм
28 – 35
35 – 45
45 - 55

Тежина једне
кртоле у ( г )
25
50
90

Просечан број стабљика
по кртоли
2,5
4
5

Ситне кртоле против крупних кртола:

Количина семенских кртола за 1
ха ( кг)
1.800
2.250
3.240

СИТНЕ КРТОЛЕ
Више клица (стабљика) по кг кртола
Теже постизање густине по јединици површине
(слабија покровност)
Неколико стабљика по биљци може дати бољи
распоред стабљика
Касније клијање и ницање
Слабо клијање и ницање ако се сади у
неповољне земљишне услове
Теже обнављање усева при оштећењу у раним
фазама вегетације (слана)

КРУПНЕ КРТОЛЕ
Неколико клица (стабљика) по кг кртола
Лакше постизање веће густине по јединици
површине (боља покровност)
Више стабљика по биљци може дати неповољан
распоред стабљика
Раније клијање и ницање
Боље клијање и ницање ако се сади у неповољне
земљишне услове
Лакше обнављање усева при оштећењу у раним
фазама вегетације

Срђан Видановић дипл.инг.

Извештај о броју објевљених и реализованих агропонуда за период 01.01.2017-20.03.2017.
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име и презиме саветодавца
Зоран Николић
Срђан Видановић
Зоран Панајотовић
Оливера Гавриловић
Љубиша Ђорђевић
Мимица КостићЂорђевић

Број агропонуда
7
8
6
3
2
5
Укупно:

Објављене понуде су се односиле на понуду живе стоке, житарица и воћа.
Што се тиче реализованих понуда имамо повратну информацију од пољопривредних
произвођача да је постојало интересовање за понуђене пољопривредне производе и да су
успешно реализоване понуде.

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

