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ИСТОРИЈАТ ЗАДРУГАРСТВА У
СРБИЈИ
Без обзира на данашњу ситуацију са
земљорадничким задругама, Србија има
богату традицију и истoрију задругарства.
Убрзо након оснивања првих задруга у
Европи, 29. марта 1894. године основана
је прва пољопривредно –кредитна унија у
селу Вранову код Смедерева. Оснивање
ове задруге био је одговор сиромашних
сељака на зеленашке позајмице и
трговачке шпекуланте. Већ наредне
године основано је Удружење српских
пољопривредних задруга. Само након
десетак година, поменуто удружење са
сличним
удружењима
из
света,
учествовало је у оснивању Међународног
задружног савеза у Лондону. Први Закон о
занатским и земљорадничким задругама
усвојен је 1898. године, да би до 1900.
године било основано више од 650
занатских и земљорадничких задруга.
Да је и у другим областима било
интересовања за оснивање задруга,
показује податак да је 1931. године
основана прва студентска задруга у
Београду. Заједно са омладинским
задругама, требало је да регулише рад
младих на привременим и повременим
пословима. То је и период знатног пораста
броја задруга у ондашњој Краљевини
Југославије, посебно земљорадничких,
тако да је до почетка Другог светског рата
у ондашњој држави било око 3 500
задруга. Велика светска економска криза
није заобишла ни овај сектор што се
свакако негативно одразило и на ондашње
задругарство. Да би ублажила последице
кризе, држава је отписивала део дуговања
задруга а део је рефинансиран са
повољнијим условима. То је био допринос
државе настојању да се помогне
сиромашном сеоском становништву да
преко задруга пре свега опстане а уколико
је могуће и да поправи свој економски

положај.
Већ после рата, нови политички систем има и ново виђење задруга па се законом из 1949.
године задруге дефинишу као „економске организације у које се радно сељаштво удружује
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ради унапређења пољопривредне производње, подизања свог животног стандарда и изградње
социјализма на селу“. Поред општих земљорадничких задруга, по угледу на ондашње
совјетске колхозе, оснивају се сељачке радне задруге, за које ће се током времена испоставити
да нису дале очекиване резултате. Опште земљорадничке задруге односе превагу и постају
значајан фактор унапређења живота на селу пре свега у сектору пољопривреде. Но по систему
топло-хладно, у другој половини шездесетих година поново долази до стагнације и
назадовања задругарства. Привредна реформа успоставља неке нове односе земљорадника и
других привредних субјеката тога времена, испоставиће се на штету задруга. Мале задруге
полако нестају ( припајање већим ) а није боље прошао ни ондашњи задружни савез који 1962.
године губи статус правног лица да би га тек 1976. године поново повратио али сада без
имовине. Следи нова реформа 1989. године са новим привредним и политичким променама а
годину дана касније Савезни закон о задругама предвиђа могућност враћања задружне
имовине онима којима је раније одузета без накнаде. Нови закон из 1996. године такође
предвиђа обавезу враћања имовине ранијих задруга али следе бројни судски процеси а за то
време транзиција узима свој данак и задруге долазе у врло лошу ситуацију – распродаја
имовине, недостатак пре свега обртног капитала и на крају у великом броју случајева и
одлазак у стечај. У државним нормативним актима задружна својина и даље званично постоји
и уз неке нове иницијативе треба очекивати и стварање нових, модернијих и задруга
примерених садашњим условима постојања и привређивања.
Николић Зоран, дипл. инж.

Упис у виноградрски регистар и пријава приноса
Основни циљ уписа у Виноградарски регистар је да се тачно утврде површине под виновом
лозом и производни потенцијал, што уједно представља и обавезу у процесу усклађивања са
стандардима ЕУ.
Зашто је битно да се произвођачи грожђа упишу у Виноградарски регистар?
Упис је законска обавеза. Законом о вину је предвиђена обавеза уписа у Виноградарски
регистар свих правних, односно физичких лица и предузетника који производе грожђе
намењено промету, а имају више од 10 ари под виновом лозом. Ова обавеза се такође односи и
на виноградаре који имају мање од 10 ари винограда, а своје грожђе стављају у промет.
Пољопривредни произвођачи који нису уписани у Виноградарски регистар неће моћи да
продају вино које произведу.
Упис у Регистар врши се на основу захтева који подноси правно лице, предузетник, односно
физичко лице некој од најближих канцеларија Стручне организације за вођење
Виноградарског регистра „Центра за виноградарство и винарство Ниш“ према седишту
произвођача грожђа – правног лица, односно предузетника, односно пребивалишту
произвођача грожђа – физичког лица. Канцеларије су смештене у Београду, Новом Саду,
Крагујевцу , Александровцу, Неготину и Нишу.
Захтев се подноси на Обрасцу ВВ 1– Захтев за упис у Виноградарски регистар.
Произвођачи који на кућну адресу добију захтев за упис у Виноградарски регистар а не
поседују виноград треба да напишу изјаву у којој под пуном кривичном одговорношћу
изјављују да немају виноград и пошаљу у Центар за виноградарство и винарство у Нишу.
Адреса је:
Центар за виноградарство и винарство Ниш
Улица Воћни калем 6 – Суви До
18116 Брзи Брод
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Контакт телефон: 060/601 01 81
Уписом у виноградарски регистар обавезе виноградара не престају. Наиме, произвођачи
грожђа су дужни да сваке године после бербе, а најкасније до 15. новембра, министарству
пријаве промене података о годишњој производњи грожђа са родних виноградарских парцела.
Принос грожђа се пријављује на обрасцу ВВ1 тако што се попуни Секција 1– општи подаци о
пољопривреднику и Секција 3 где се уписује принос за пријављене парцеле. Захтев се шаље у
Центар за виноградарство и винарство у Нишу.
На истом обрасцу (ВВ1) се подноси и захтев за промену података у Виноградарском регистру,
промене података о произвођачу грожђа, промене података о виноградарским парцелама. Све
настале промене података уписаних у Регистар пријављују се у року од 15 дана од дана
настале промене.
Мимица Костић-Ђорђевић, дипл.инж.

Бокорење трава као важна особина
Бокорење омогућава стварање нових изданака и обнову вегетативне масе у пролеће и током
вегетационог периода после косидбе и испаше. На овај начин се траве размножавају
вегетативним путем,разгранавају се из центра или чвора бокорења. По начину бокорења се
деле на три основне групе:
1. Траве које се бокоре из пупољака,чији центар бокорења лежи у земљи или близу површине
2. Траве које се бокоре из ризома или столона. Ризоми су подземна сегментирана стабла на
којима се налазе пупољци из којих се развија властити корен и стабло. Столони су
површински пузећи изданци и имају способност ожиљавања
3. Траве које се бокоре из пупољака чији је центар за бокорење на површини земљишта. Код
прве групе трава постоје две подгрупе: једна су траве које при бокорењу граде кратка
подземна стабла, а друга не граде већ бокоре директно из чвора бокорења. Траве из прве
подгрупе боље везују и штите земљиште од ерозија, боље подносе испашу и гажење (Poa
Pratensis, Agrostis vulgaris, Festuca rubra, Lolium perene) и др. Ако је центар бокорења у
земљишту а не образују подземна стабла такве траве имају јачи бусен, слабије подносе
испашу и прениску косидбу а самим тим су и мање отпорне на гажење. Траве друге групе су
оне које бокоре помоћу ризома и столона, добро везују земљиште и врло интензивно се
размножавају али само мањи број ових врста су квалитетније биљке (Bromus inermis, Agostis
alba, Cynodon dactylon, Agropyrum repens). Трећа група трава има чвор бокорења изнад
површине земљишта,стварају збијен бокор, углавном су дуготрајне, споро се развијају, мање
се гаје и лошег су квалитета. Слабије подносе ниску косидбу и испашу. Нису погодне за
сејане травњаке.

Оливера Гавриловић, дипл. инж.
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Цикада малине и купине
Цикада малине и купине до скоро није била економски значајнија
штеточина код нас, али од пре пет година региструје се њена
повећана бројност. Cicadetta montana причињава штете не купини, до
скоро код нас није била економски значајна штеточина. Њена
повећана присутност се региструје од 2012. године на подручју
Централне Србије. Највеће штете причињавају женке имага које
приликом полагања јаја праве зарез на родним гранчицама, при чему
долази до њиховог ломљења. На једној гранчици може се
регистровати и више зареза. У оквиру ове групе детектовано је више
различитих цикада, али све припадају групи Cicadetta montana (Cicadetta montana complex).
Цикаде из ове групе имају вишегодишње развиће. Одрасли примерци живе од 2 до 6 недеља.
Након појаве већ за неколико дана почиње парење и полагање јаја у
биљно ткиво гранчица малине и купине. У зарезима које одрасла
женка цикаде прави полажу јаја издуженог облика, наслагана једно на
друго. Развој положених јаја траје веома дуго, чак и до неколико
месеци.
Упоредо са овим штетама које наноси имаго, ларве се беспрекидно
хране у земљишту сишући сокове из корена и на тај начин слабе
биљку која постаје домаћин разним другим штетним организмима. Након пиљења ларве се
одмах спуштају у земљу и настављају свој развој кроз пет ларвених стадијума. Различити
ларвени стадијуми мигрирају у хоризонталним и вертикалним правцима у земљишту и хране
се кореном. Развој ларви у земљишту може да траје десетак година. Потпуно и успешно
сузбијање цикада малине и купине није могуће. Одсецање и уклањање грана са положеним
јајима и њихово спаљивање је основна мера за редуковање
бројности цикаде.
Директно третирање ларава, инсектицидима, може дати позитивне
разултате уз напомену да се мора вршити константни преглед засада
како би се уочиле прве ларве и благовремено извео третман. У циљу
спречавања полагања јаја и сузбијања одраслих јединки препоручује
се хемијски третман препаратом: Карате Зеон (а.м. ламбдацихалотрин) 0,2 л/ха – каренца 7 дана.
Земљиште у реду треба редовно обрађивати и оно мора бити без
корова, како се ларве не би скривале између коровских биљака. На
смањење бројности штеточине утичу и природни фактори као што је продужено хладно и
кишовито време, као и природни непријатељи као што су ситне птице, корњаче, итд.

Зоран Панајотовић, дипл. инж.
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Зимско мировање воћака
Kонтиненталне воћне врсте пролазе током године кроз два веома суштински различита
периода, односно период зимског мировања у период вегетације Зимско мировање воћака је
настало као последица прилагођавања воћака на спољне услове средине, односно на ниске
зимске температуре у циљу опстанка. Зимско мировање у нашем климатском подручју јесте
релативно дугачак период, који може трајати 4- 6 месеци. Почиње са завршетком вегетације,
почетком јесени, са опадањем лишћа од октобра, када престаје раст воћака, нема процеса
фотозинтезе и апсорпције воде и хранљивих елемената из земљишта а дисање и синтетички
процеси се своде на минимум. У родним пупољцима се наставља пораст и доградња зачетака
цветова као и вегетативним пупољцима за младаре и листова.
Период зимског мировања воћака се сатоји од биолошког, односно природног мировања
условљеног наследним фактором и одвија се независно од спољашњих фактора, чија дужина
трајања зависи воћне врсте, сорте али и чиниоца спољашње средине. Већина воћних врста
гајених на нашем подручју имају дуг 45 до 60 дана, стабилан период биолошког зимског
мировања, сем неких попут кајсије, брескве, бадема које имају кратак и нестабилан период
биолошког зимског мировања.Да би се вегетација нармално одвијала у пролеће код воћака,
претходно треба да се разграде инхибиторне материје под дејством ниских (позитивних)
температуре током периода мировања за који је потребан одређени број дана са
температурама од око нуле степени, оптимално 3– 7. Еколошко принудно мировање воћака је
условљено температурама средине. Обзиром да у нашем климату зимски период са ниским
температурама траје по неколико месеци, до почетка пролећа, односно краја марта- априла и
тако спречава кретање вегетације иако су воћке прошле своје биолошко мировање. Међутим,
у случају да током зимског периода дође до појаве топлог таласа и високих температура које
могу потрајати и дуже трају неколико дана а потребе по врстама су различите еколошко
мировање воћака може бити прекинуто, што изазива бубрење пупољака и кретање вегетација
Задњих година, услед климатских промена, неуобичајених високих температуре за јесен
продужава се вегетација вегетација. Из тих разлога није било услова за правилан улазак у
почетно мировање и каљење са правовременим опадањем лишћа а у многим засадима јавио се
продужен раст младара, где се смањује отпорност воћака на ниске температуре чак појаву
цветања и негативно утицати и на развој и раст воћака током наредне вегетације. Може доћи
до опадање пупољака пре него се отваре, изостанак отварања цветних и лисних пупољака,
успорен или веома мали прираст младара или само формирање лисних розета, неуједначено
листање И цветање, самим тим и развучено заметање плодова, касније и деформација
плодова. Ови поремећаји који могу бити изражени једним или више симптомима, утичу на
принос и квалитет плодова у текућој години.Aко узмемо у обзир годишњи циклус воћака,
временске прилике и климу која се мења, неопходно је агротехничке мере које се спроводе
пре и током фазе зимског мировања воћака прилагодити овим променама без примене неког
устаљеног шаблона, односно комплетна агротехника -основна обрада, ђубрење, резидба,
заштита.
Горан Светозаревић, дипл.инж.
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Пролећно прихрањивање 2020
У наредном периоду морамо пратити стање озимих усева и благовремено реаговали како би
ублажили један од фактора који се не може надокнадити у потпуности а то је касна сетва .
Услед изразито сушне јесени са сетвом се знатно каснило не само на подручју Пиротског
округа већ у целој Србији.Пшеница и остала стрна жита сејана су углавном у новембру и
децембру месецу тако да је врло мало пшенице никло пре него што су се температуре
спустиле испод биолошког минимума. Било је и очекивати да се ницање одложи у
повољнијим условима. Обзиром да није било снега а такође ни екстренмно ниских
температура нема оштећења од мраза ни на оним усевим који су поникли јесенас или у току
зиме и недовољно спремни ушли у зиму (без формираног чвора бокора). Ови усеви полако
сада улазе у фазу бокорења. Тек сада обзиром на временске прилике и температуре које су
изнад биолошког минимумума и услед честих али не тако издашних падавина житна поља
почињу да се зелене из дана у дан све више и више што показује да су пољопривредници
наставили са сетвом у децембру па чак и у јануару месецу тако да је сетвени план приближно
остварен бар што се тиче планираних површина. Овакви усеви из касне сетве зависиће у
наредном периоду у многоме од временских прилика. па је препорука да се прати развој и
стање оваквих усева и правилно уради пролећно прихрањивање како би ефекат био што
бољи..
Пољопривредници ће ове године планирати пролећно прихрањивање у најмање два наврата ,
као и благовремену заштиту од корова болести и штеточина.
Просечан садржај приступачног NO3- N, у земљишту је после кукуруза као предусева стрним
житима око 75 килограма по хектару.То значи да ће у просеку за пшеницу требати око 90-100
кг азота из ђубрива за сваки хектар.За озими јечам ће бити потребно 60 кг а за тритикале 80
килограма по хектару. Сваке године је изражена велика варијабилност лакоприступачног
азота на нашем подручју а разлози су природна плодност земљишта ,временске
прилике,предусев,локалитет као и количина азота примењеног у јесен.
Орјентациона доза азотних ђубрива би била у овој години за пшеницу и тритикале: 200 кг/ха
УРЕА 46% и то крајем фебруара 150 кг/ха у првом наврату и корективно крајем марта још 50
кг/ха. ,АН 34% , 180 кг/ха крајем фебруара- почетак марта и корективно 90 кг/ха крајем
марта., КАН 27%, почетком марта 220 кг/ха и крајем марта 110 кг/ха. За јечам доза ђубрива је
за трећину мања у односу на пшеницу.
Пун ефекат прихрањивања постиже се:
- Ако пшеница не гладује у фази бокорења
- Ако азот буде у зони корена бар 10 дана пре кретања вегетације
- Ако у року од седам дана од прихрањивања падне бар 10 л кише по квадратном метру
Срђан Видановић, дипл.инж.

Стандарди квалитета сирева и производа од сирева
Сиреви су свежи производи или производи са различитим степеном зрелости, који се
производе:
1) одвајањем сурутке након коагулације млека (крављег, овчијег, козјег, бивољег млека и/или
њихових мешавина), павлаке, сурутке, или комбинацијом наведених сировина;
2) коришћењем технолошких решења, која укључују коагулацију млека, односно
полупроизвода и производа добијених од млека, при чему се добија производ који се одликује
истим физичким, хемијским и сензорним карактеристикама, као и производ који је добијен
коагулацијом из тачке 1) овог става.
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У производњи сирева дозвољена је употреба бактерија млечних киселина, сирила и/или
других одговарајућих коагулишућих ензима и/или дозвољених киселина за коагулацију.
Сиреви се стављају у промет као:
1) сиреви са зрењем;
2) сиреви без зрења.
Сиреви са зрењем
Елементи битних технолошких поступака
Сиреви са зрењем су сиреви који имају процес зрења под одређеним условима и у одређеном
временским периоду у којем се дешавају одговарајуће биохемијске и физичке промене када
попримају специфичне сензорне карактеристике, у складу са произвођачком спецификацијом.
У процесу зрења могу се користити плесни на површини и унутрашњости сира, као и
деловањем површинске микрофлоре и зрење у саламури.
Минимални период зрења је за:
1) екстра тврди сир ‒ шест месеци;
2) тврди сир ‒ пет недеља;
3) полутврди сир ‒ две недеље;
4) меки сир ‒ најмање седам дана.
Екстра тврди, полутврди и тврди сиреви могу се производити са или без коре, а кора се може
заштити и премазати филмовима и заштитним премазима.
У производњи може се примењивати технолошки поступак димљење сира.
При означавању сира морају се навести подаци о уделу млечне масти у сувој материји
(изражене у проценту) дате у Табели 1. ― Назив сира у односу на удео млечне масти у сувој
материји сира.
Назив сира у односу на удео млечне масти у сувој материји сира
Naziv
sira
u
odnosu
mlečne masti u suvoj materiji
Ekstramasni
Punomasni
Masni
Polumasni
Niskomasni

na

udeo Udeo mlečne masti u suvoj materiji (%)
≥60
≥45 i <60
≥25 i <45
≥10 i <25
<10

S obzirom na sadržaj vode u bezmasnoj materiji sira, konzistenciju i građu, sirevi se proizvode i
stavljaju u promet pod nazivima:
1) ekstra tvrdi sir;
2) tvrdi sir;
3) polutvrdi sir;
4) meki sir.
Sirevi iz stava 1. ovog člana moraju da sadrže vodu u bezmasnoj materiji sira (izraženu u
procentima) datoj u Tabeli 2. ― Naziv sira u odnosu na sadržaj vode u bezmasnoj materiji sira.
Naziv sira u odnosu na sadržaj vode u bezmasnoj materiji sira
Naziv sira u odnosu na sadržaj vode u bezmasnoj materiji sira
Ekstra tvrdi sir
Tvrdi sir
Polutvrdi sir
Meki sir

Sadržaj vode u bezmasnoj materiji sira%)
<51
49 - 56
54 - 69
>67

Сиреви без зрења
Подела
Сиреви без зрења су сиреви који се могу користити непосредно после производње, и то као:
1) свежи сиреви;
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2) свежи сиреви пареног теста.
Елементи битних технолошких поступака
Свежи сиреви се добијају ензимском, киселом или топлотном коагулацијом млека или
сурутке. Свежем сиру могу се додати састојци као што су: паприка, шунка, печурке,
житарице, воће, поврће и други састојци у складу са чланом 3. овог правилника.
Свежи сиреви пареног теста су сиреви који се добијају зрењем и термичком обрадом зреле
сирне груде, а у промет се стављају одмах после производње.
Свежи сиреви у производњи и промету морају да испуњавају следеће захтеве:
1) да су беле боје са нијансом жућкасте боје, што зависи од садржаја масти, или беле боје ако
је произведен од овчијег или козјег млека;
2) да су меке, мазиве уједначене конзистенције, без грудвица и без отпуштања сурутке;
3) да имају пријатан карактеристичан кисело млечни укус и мирис;
4) да сува материја износи најмање 20%, а у свежем сиру од обраног млека најмање 18%;
5) да свежи сиреви са додацима имају укус, мирис и боју карактеристичну за коришћене
додатке.
Сиреви пареног теста који се добијају зрењем и термичком обрадом зреле сирне груде,
производе се према произвођачкој спецификацији.
Извор: Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура
Срђан Чалић, спец.стр.инж. прехрамбене―технологије
Срђан Чалић, дипл.инж.
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ СА СТОЧНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
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