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ЕКОНОМСКИ ЗНАЧАЈ ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ
ПРОСТОРУ
Производња поврћа у заштићеном простору сврстава се међу најинтензивније
у биљној производњи. Заштићени простор обезбеђује смањење ризика услед утицаја
неповољних климатских услова током јесењег, зимског и пролећног периода, али и
врло успешну заштиту од високих температура у летњим месецима. Резултат
управљања микроклиматским условима током читаве године, сходно биолошким
захтевима гајене биљке, јесте значајно повећање приноса по биљци, самим тим и по
јединици површине.
Званична статистика води евиденцију о 64 ха под стакленицима и 8 ха
пластеника подигнутих седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. Од ових
површина је 70% ван употребе, а на 8,0% површина урађена је ревитализација
грејања и технологије производње. У последњих 15 година подигнуто је око 40 ха под
високим заштићеним простором. Доминира производња поврћа у пластеницима
тунелског типа без додатног загревања и са сменом најмање две, чешће три врсте у
току године. Обично се у преџимском и зимском периоду (од октобра до почетка
марта) гаји салата, спанаћ, блитва, ротквица, црни лук из главичурака И арпаџика.
Произведе се око 150 хиљада тона салате и око 30 хиљада
тона осталог поврћа малих биолошких захтева за условима успевања. У касну јесен и
зиму произведе се салата и остало поврће у вредности од око 177 милиона евра.

Топлољубиве повртарске врсте (парадајз, паприка, краставац, производе се од
половине марта, чешће прве декаде априла, у објектима без додатног загревања. У
пластеницима тунелског типа доминантан је парадајз са око 360 хиљада тона и
вредношћу производње од око 252 милиона евра. Следи паприка са око 200 хиљада
тона и са око 166 милиона евра. Са око 1.000 ха под краставцима произведе се у
просеку око 100 хиљада тона годишње.
Са поменутих 6.000 ха, уз смену минимум две, чешће три врсте у току године,
произведе се минимум 840 хиљада тона свежег поврћа у вредности од око 655
милиона евра Више од два века јавља се дефицит раног и средњераног поврћа. Овај
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дефицит је могуће превазићи повећањем производње поврћа у заштићеном простору
и подизањем адекватног складишног простора за краткорочно и дугорочно чување
свежег поврћа. На овај начин би се губици свели на разумну меру, а време чувања
продужило до пристизања раног поврћа из заштићеног простора и раног и
средњераног поврћа са отвореног поља наредне године.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
ПРОИЗВОДЊА РАСАДА У ПЛАСТЕНИЦИМА
Примена пластичне масе све више се шири у изградњи заштићеног простора за
гајење расада и производњу поврћа.Од посебног су интереса пластеници, где је уместо
стакла употребљена пластична фолија. По изгледу и конструкцији, пластеници могу
бити врло различити, али им је заједничко да имају носећу конструкцију и пластични
покривач. Скелет пластеника је од алуминијума, ПВЦ-цеви или др.
ПОЈЕДИНАЧНИ пластеници се обично граде у облику мањих или већих тунела,
чија висина треба да буде довољна да радници несметано раде. Чеоне стране треба да
су довољно чврсте , с великим вратима ради лакшег проветравања. Дужина је обично
20-25 м, а ширина 4-10 м.
Велики пластеници који покривају површине од по више хиљада квадратних
метара, граде се на исти начин као и блок-стакленици. Они могу имати различит
облик крова, јефтинији су и у њима се може одржавати стабилнији температурни
режим, а и веће су могућности за увођење механизације и аутоматизације.
Конструкција треба да буде чврста и способна да издржи снагу ветрова или олују.
За изградњу пластеника могу се користити и чврсте пластичне плоче.
Најзначајнији услови које треба испунити, јесу: обезбедити систем доброг
проветравања, као и систем доброг загревања (што многи чине биотермичким
материјалима, као што су стајњак или слама), што се понегде постиже и пропуштањем
топле воде кроз металне или пластичне цеви.
Пошто пластеничка производња расада зависи од климатских прилика рејона и
од тога да ли је инсталирано грејање, то се пластеници највише користе за
производњу каснијег непикираног расада који се у њима сеје почетком априла.
Припрема земљишта за сетву расада у пластеницима је веома важна са
становишта обогаћености земљишног супстрата, који треба да је ђубревит и лаке
структуре, који обезбеђује брзо и једновремено ницање, као и добар каснији развој
младих биљака.Земљиште у пластенику треба да се обилно пођубри добро згорелим
стајњаком или компостом (5-10кг/м²), и растури 10-20 гр/м² NPK- ђубрива 15:15:15.
Веома је добро ако се унесе и нешто тресета, поготову ако је земљиште јако
глиновито. Тако нађубрено земљиште се обради ручно или ротофрезом. Уколико је
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земљиште лоших особина, пластеник је најбоље покрити са 20 цм дебелим слојем
земљишно-ђубревите смеше,у размери 2:1:1 и то земља, згорели стајњак,тресет.
Пластеници који се користе више година за производњу расада или биљака које
доносе род, неопходна је дезинфекција земљишта, са препаратима који се могу у
сваком тренутку наћи на нашем тржишту. Веома је важно водити рачуна да се
средства примене правилно у прописаним дозама и благовремено. Од битног је
значаја да протекне одређено време од момента третирања земљишта до сетве, јер
отровна испарења могу да униште клице у посејаном семену. ПРОИЗВОЂАЧИ БЕЗ
ИСКУСТВА, КОЈИ ПРВИ ПУТ ПРИМЕЊУЈУ ОВУ МЕРУ, ТРЕБА ОБАВЕЗНО ДА ПОТРАЖЕ
СТРУЧАН САВЕТ ОД ЗАШТИТАРА.
Ради бољег искоришћавања пластеника и његове неге, површину пластеника
треба поделити на леје широке 120-200 цм, између којих се оставе стазе широке 50-60
цм. Број леја и њихова ширина зависе од ширине пластеника.
Сетва се може обавити омашке, али се користи сетва у редове малим сејалицама,
са размаком између редова 5-8 цм, зависно од величине семена. У пластеницима без
грејања, могу се после сетве изнад леја направити ниски унутрашњи тунели од
полиетиленске или PVC-фолије, при чему се ноћу мање хлади.
Нега расада: При сетви повртарских врста чије семе ниче спорије, многи корови
никну раније него посејано семе, при чему је потребно испрскати одговарајућим
хемијским средствима( по препоруци стручњака за заштиту биља). Нега расада се
састоји у благовременом проветравању пластеника, прихрањивању које треба
извести по формирању прва 2-3 стална листа, а друго у фази развоја 5. листа.
Прихрана може бити преко корена, минералним ђубривом (NPK 15:15:15) у количини
10 гр/ м², што значи да се 10 гр ђубрива размути у 10 л воде и са њим попрска 1 м²
леје, или фолијарно прихрањивање ђубривима намењеним за то, што показује веома
добре резултате.
У пластеницима постоје врло повољни услови за појаву биљних болести, па је
стога потребно редовно прскање фунгицидима.
ЗА СВА СТРУЧНА ОБАВЕШТЕЊА НА ОВУ ТЕМУ, МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ – ШАБАЦ; тел. 344-606 ; 301-820 и добити одговоре за све

Дипл. инж. ГОРДАНА РЕХАК
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ПРИНЦИПИ ПРИМЕНЕ ЂУБРИВА
Циљ ђубрења је постизање високих стабилних приноса, побољшање
квалитета производа и подизање нивоа плодности земљишта до оптималног.
Под оптималним нивоом плодности земљишта се подразумева онај садржај
хранљивих елемената у земљишту при којем се уз испуњење осталих услова
постижу високи и стабилни приноси.
Под појмом плодности земљишта у ужем смислу подразумева се садржај
приступачних хранљивих материја за биљхку.
ШТА ОДРЕЂУЈЕ ЂУБРЕЊЕ
Ђубрење одређује опште стање земљишта, односно његове физичке,
хемијске и биолошке особине.Од општег стања земљишта зависи и садржај
приступачних хранљивих материја. На тежим земљиштима теже је и усвајање
хранљивих материја.
Клима такође утиче на особине земљишта, у сушним рејонима је мање
испирање и искоришћавање хранљивих материја, па су ту и дозе ђубрива
обично мање.
КАКО СЕ ПРИМЕЊУЈУ
-растурање по целој површини и заоравање
-примена ђубрива у бразде
-примена преко листа-фолијарна
-примена фертиригацијом тј. заједно са заливањем.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ У ЗЕМЉИШТЕ
Основно ђубрење - обавља се после скидања усева углавном у јесен,
пред дубоко орање, растурање по површини ручно или машински. Тада се
уносе ђубрива која садрже више фосфора и калијума у односу на азот.
Предсетвено ђубрење - изводи се непосредно пред сетву, на исти начин
као и осноно ђубрење, али се тада користе ђубрива која садрже више азота
(15:15:15) или са наглашеним азотом. Ово се ђубриво одмах затањира.
Стартно ђубриво - иде заједно са сетвом и уносе се иста као за предсетвено али
са сејалицама које имају депозиторе.
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Прихрањивање - обавља се у току вегетације. За стрна жита у току
фебруара, марта, пред почетак пораста у стабло, а за остале пролећне културе
у току вегетације април –јули у један до два наврата.
Прихрана се изводи азотним ђубривима (КАН или УРЕА ) или са комплексним
ђубривима у којима преовлађује азот Прихраном се употпуњује предвиђена
норма ђубрива за гајени усев.
Фолијарно ђубрење – је ђубрење преко листа, али оно показује пуну
ефикасност само ако је предходно обављено ђубрење азотом, фосфором и
калијумом. Ово ђубрење не може заменити никако основно ђубрење и зато се
сматра фолијарно ђубрење као допунско ђубрење.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ ЂУБРИВА
Време примене ђубрива се подешава према врсти ђубрива, систему
обраде и врсти гајених биљака. Неједнако понашање азота, фосфора и
калијума у земљишту захтева и различит начин примене ових ђубрива.
Јони калијума и фосфора прелазе у земљишни раствор и брзо се везују за
чврсту фазу земљишта, из које се под утицајем различитих фактора ослобађају
и служе као биљна храна. Чињеница да се фосфорни и калијумови јони везују и
земљишту омогућава уношење фосфорних и калијумових ђубрива знатно
раније од кретања вегетације.
Азот се сасвим другачије понаша у земљишту. Биљке га претежно усвајаја
као јоне, који су у земљишту покретљиви. Због тога се примена азотних
ђубрива прилагођава пре свега захтевима биљака и временским условима, а
фосфорна и калијумова ђубрива стању обезбеђености земљишта у њима. Због
тога се фосфорна и калијумова ђубрива уносе у земљиште у основној обради
или предсетву. Због слабе покретљивости јона ова ђубрива се заоравају у
земљишту на већу дубину (20-30цм).
Али пре ђубрења било органским или минералним, неопходна је
агрохемијска анализа земљишта. На основу анализе тачно се утврђује норма,
време и количина минералног и органског ђубрива коју је неопходно унети за
одређену културу као и неопходну калцификацију која је потребна на већини
наших парцела.

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
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ЗУБАЧА ОБИЧНА - Cynodon dactylon
Ова коровска биљка је честа појава на нашим њивама под гајеним
усевима. Латински назив јој је Цyнодон дацтyлон. То је вишегодишњи коров.
Размножава се ризомима, вертикалним, чија се висина креће од 10 до 50
центиметара и хоризонталним у виду столона. Из хоризонталних изданака
избијају коренчићи који се у додиру са земљом и укорењују. Листови су чврсти
и ширина им је два до четири милиметра. Класићи су јајасти и постављени у
виду црепа. Цвета у лето и јесен. Цвсат је сложена класолика метлица. Плод је
крупа, елиптичан, смеђе боје.
Размножава се генеративно (семеном) и вегетативно (ризомима). Једна биљка
може дати до 32.000 семенки слабе клијавости. Клија у пролеће и рано лето.
Овај коров је веома прилагођен нашим климатским условима. Опстаје у скоро
свим условима. Ризоми изорани плугом на површини обрадивог земљишта, на
јаком летњем сунцу изумиру тек после 20 до 50 дана. На једном хектару може
да се развије око 800 километара ризома са 4,5 милиона пупољака. Само у
једној години количина ризома може да се увећа 40-так пута. Спада у ред
топлољубивих биљака. Тражи доста светла.
То је један од најжилавијих и најопаснијих корова на нашим
просторима. Као коров најчешће се појављује у окопавинама мада се зна
појавити и на површинама са стрним житарицама. Највише јој одговарају
песковита земљишта, оранице и ливаде, виногради, воћњаци и
непољопривредни терени. Стока је врло радо једе.

Ако се појави у кукурузу, препоручени хербициди примењује се у
зависности од фенофазе гајене биљке. Док у широколисним културама
ратарским и воћарству најбоље је сузбијати хербицидима на бази активне
материје флуазифоп-п-бутил (Фусиладе форте).
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Народна медицина је убраја у лековите биљке.

Дипл. инж. СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ
ЗИМСКО ПРСКАЊЕ ЛУЦЕРИШТА ПРОТИВ КОРОВА
Проблем закоровљености у заснованој луцерки се најбоље решава зимским
прскањем луцеришта, јер хербициди предвиђени за ту намену делују и преко
земљишта штитећи усев луцерке у току целе сезоне. Ово прскање се изводи најчешће
крајем фебруара или почетком марта месеца.Третирање се изводи када су
температуре изнад нуле.
Најчешћи корови у заснованој луцерки су мишјакиња (Стеллариа медиа),
тарчужак (цапсела-бурса пасторис), честословица (вероница спп.), мртва коприва
(ламиум спп.), маслачак (тараџацум оффицинале), штавељ (Румеџ сп.) и сл. Ове врсте,
својим развојем угрожавају раст луцерке, нарочито ако је из неког разлога ређи
склоп.
Проблем је већи ако се корови појаве у јесен или током зиме, нарочито је
зима блага, јер настављају И даље свој развој. Највеће штете корови наносе првом
откосу, који је и најприноснији. Штетност закоровљености се огледа у томе што је
проценат протеина смањен, чиме се снижава хранљива вредност таквог сена а
продужава се време просушивања на њиви. Такође, неки од ових корова у себи садрже
гликозидне материје, које су отрове за домаће животиње. Из свих ових разлога,
зимско третирање луцерке је веома корисна агротехничка мера.
Заштита од корова при заснивању луцеришта са заснива на примени
хербицида након ницања луцерке и корова. Од примене хербицида инкорпорацијом у
пракси се одустало због фитотоксичности – лош утицај на пораст луцерке.
Препарати за ову намену могу бити бази метрибузина, са количином 0,75 до
1,2 кг/ха. Пуна доза је најпожељнија јер дуже опстаје у земљишту, али уколико је
дошло до кретања вегатације, доза се смањује. Не сме се пуно закаснити са овом
мером јер долази до застоја у расту луцерке и смањења приноса првог откоса.
Препарати на бази тифенсулфурон - метила се користе у сторгој фази
мировања луцерке а количина по хектару је 15-20 грама. Одлика овог хербицида је да
сузбија штавељ, који је штетан у луцерки јер смањује квалитет сена, други га
хербициди не сузбијају. Ради проширења спектра деловања могуће је комбиновати
препарате на бази ове две активне материје (метрибузин и тифенсулфурон-метил) и
то у количини 0.5 кг/ха препарата на бази активне материје метрибузин и 15 гр/ха
препарата на бази активне материје тифенсулфурон-метил. Наравно и у случају
комбиновања ове две материје третирање се изводи пре кретања вегетације у већ
заснованој луцерки. За ову намену се могу применити и препарати на бази имазамокса који се користе у количини од 0,8 -1,2 лит. по хектару, а најпогодније је решење, ако
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је луцерка већ почела да расте јер оставља најмање последице по принос. Уколико је
луцерка кренула са вегетацијом, количина примене се смањује. Предност хербицида
примењених у овом периоду састоји се у томе што поред контактног деловања на
коровске биљке, делују и преко земљишта штитећи усев луцерке у нешто дужем
временском периоду.

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ
ИСХРАНА ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА СВИЊА
Различите су потребе у храњивим материјама за различите категорије
свиња: крмаче, прасад, назимице, нерастове и товне свиње. Те потребе обично
подмирујемо смешама хранива одговарајућег састава.
ИСХРАНА ПРИПЛОДНИХ КРМАЧА
Циљеви држања и исхране крмача
У савременом начину држања крмача настојимо да остваримо следеће
циљеве :
Исправном исхраном и поступцима у приплодном циклусу, одбијањем прасади
(од крмаче) треба добити 2,2 и више прашења по просечној крмачи годишње.
Треба произвести 20 и више одгојене прасади по крмачи годишње.
Треба добити велико и уједначено легло са опрашеним телесним масама
прасади већим од 1,3 кг.
Уз добру генетску основу, најважнија претпоставка за високу
производњу је квалитетна исхрана прилагођена потребама у појединим
производним фазама, и то :
исхрана супрасних крмача,
исхрана крмача непосредно пред прашење и након прашења,
исхрана крмача у периоду дојења,
исхрана крмача од одбијања прасади до поновног припуста,
исхрана назимица.
ИСХРАНА СУПРАСНИХ КРМАЧА
Исхраном крмача у периоду гравидности треба задовољити уздржне
потребе крмаче, потребе за храњивим материјама које ће омогућити
интраутерини развој плодова, потребе млечне жлезде и лучење довољних
количина млека те одговарајући прираст.СМЕШЕ ЗА СУПРАСНЕ КРМАЧЕ ТРЕБА
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ДА САДРЖЕ: 12-14% СИРОВИХ БЕЛАНЧЕВИНА И МИНИМАЛНО 11 МЈ
МЕТАБОЛИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КИЛОГРАМУ СМЕШЕ. Комплетне смеше
концентрата у исхрани супрасних крмача могу се делимично заменити
квалитетном пашом, кукурузном или травном силажом,
кромпиром, сточном или шећерном репом. Током прве две трећине
супрасности крмаче се хране са 2 кг хране. У задњој трећини супрасности због
интензивног развоја плодова крмаче треба хранити са 2 – 3 кг смеше дневно.
На количину оброка у време супрасности утичу:
телесна маса и кондиција крмача и супрасних назимица,температура у
објекту,индивидуални начин исхране смањује количину оброка, а групна
исхрана повећава количину оброка,степен супрасности (у задњој трећини
супрасности повећава се оброк крмачама лошије телесне кондиције),Супрасне
крмаче хране се једном дневно, увек у исто време.
Прекомерна исхрана супрасних крмача и назимица апсолутно је
нерационална односно скупа па чак и штетна јердоводи до:
гојења крмача и слабијег апетита у раздобљу дојења,
већег губитка телесне масе и слабије млечности у раздобљу дојења,
дужег трајања прашења и често до компликација током прашења.
Недовољна исхрана у време супрасности доводи до:
пада телесне масе крмача,
продужења непроизводног раздобља након одбијања прасади па
до новог припуста,
мање порођајне телесне масе прасади,
недовољне производње млека након прашења.
ИСХРАНА КРМАЧА НЕПОСРЕДНО ПРЕД ПРАШЕЊЕ И НАКОН ПРАШЕЊА
Када се супрасне крмаче хране комплетним смешама, неколико дана
пре очекиваног прашења крмаче треба пребацити у прасилиште. Дан пре
очекиваног прашења смањује се количина хране на око 1 кг дневно.
Нахрањене крмаче теже се и дуже прасе, уз компликације при порођају и већу
појаву мртворођене прасади. Пре прашења могу се давати и лаксативне смеше
са 10 – 15% сувих репиних резанаца или већим уделом пшеничних мекиња и
зоби.Применом ограничене исхране крмача непосредно пре и после порођаја
смањује се садржај пробавног садржаја, спречава се опстипација (зачепљење)
и појава хипоагалаксије (смањења продукције млека) те олакшава прашење
крмачама. На дан прашења крмача добија само воду. На дан након прашења
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крмачу треба хранити са 1 кг смеше, која се постепено повећава до 5 дана, када
крмачу треба хранити по вољи.
ИСХРАНА КРМАЧА У ПЕРИОДУ ДОЈЕЊА
Количина хране за крмаче које доје зависи од количине млека,
величине легла, телесне масе крмача и њихове старости.Да би крмача у
периоду дојења отхранила велико легло, произвела велику количину млека и
сачувала своју телесну масу мора појести велике количине хране. СМЕШЕ ЗА
КРМАЧЕ КОЈЕ ДОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖЕ: 16% СИРОВИХ БЕЛАНЧЕВИНА И
МИНИМАЛНО 12,6 МЈ МЕТАБОЛИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КИЛОГРАМУ СМЕШЕ.
Колико смеше дневно треба појести крмача која доји:
за властите потребе крмаче 1 кг смеше/дан + 0,5 кг/прасету или уз легло
10 прасади = 6 кг/дан,
дневна количина хране износи 3% од властите масе,
свака крмача која има 8 и више прасица треба да једе по вољи.
У леглу крмача које једу већу количину хране у периоду дојења, боље је
преживљавање прасади и мања је појава пролива у прасади, који се често
јавља због промена у саставу млека. Потребну количину хране ће крмаче које
доје појести уз примену исхране по вољи из хранилица за влажну исхрану и
ако им се храна даје у више мањих оброка током дана уз воду по вољи. Најбоља
контрола исправности крмача у време супрасности и у период дојења може се
спровести контролом њеног прираста између два прашења, а који треба да
износи 15 кг (све до 5.-ог прашења); најбољи показатељ млечности крмача
јесте телесна маса прасади у узрасту од 21 дан, која треба да износи око 5,5 кг.
Просечна дневна потрошња смеше у производном циклусу крмаче треба да
износи 2,8 кг.С обзиром на дневну количину хране коју крмаче у појединим
фазама репродуктивног циклуса треба да добију, потребно их је у фази
гравидности хранити индивидуално и ограничено према кондицији, а у
периодуојења по вољи (до ситости).Три дана пре одбијања прасади количина
хране се смањује, а на дан залучења крмачи треба ускратити храну и
омогућити само пијење воде по вољи.
ИСХРАНА КРМАЧА ОД ОДБИЈАЊА ПРАСАДИ ДО НОВОГ ПРИПУСТА
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Исхрана крмача од одбијања прасади до поновног припуста најкраће је
раздобље у репродуктивном циклусу крмаче, али и поред тога сматра се
најважнијим раздобљем јер од резултата који се у том раздобљу постигну
зависи укупни резултат производње у свињарству пољопривреднога
газдинства.
ИСХРАНА НАЗИМИЦА
Најбоље резултате оплодње, најбољу величину легла и најкраће раздобље од
одбијања до оплодње постиже се ако се до припуста првопраскиње и
вишепраскиње лоше телесне кондиције хране с 4 кг смеше дневно (16 %
сирових беланчевина и 12,6 МЈ МЕ). Вишепраскиње у нормалној кондицији
након залучења (одбијања прасади) не ваља хранити повећаном количином
смеше него нормално са 2 кг/дан. Назимице и засушене крмаче пред припуст
није пожељно излагати сунцу, посебно не лети јер оно негативно утиче на
полни циклус.Одмах након припуста-оплодње смањује се количина смеше на 2
кг/дан што се наставља и у периоду гравидности.Након сигурно утврђене
оплодње, крмаче се пребацују у објекат за крмаче, где се спроводи исхрана
одређена за гравидне крмаче у тој фази. Одгајена женска прасад одређена за
репродукцију одвајају се од животиња за тов јер свиња од 3 месеца показује
интерес за супротни пол, а са 4 месеца и полно је зрела. Исхрана треба да буде
таква да не изазива пребрзи развој. До узраста од 4 месеца хране се као и товне
свиње, а потом, када постигну телесну масу од 80 кг треба ограничити
количину дневног оброка на 2,7 кг смеше. Назимице ако је технолошки
могуће, треба хранити комбинацијом концентрованих и волуминозних
хранива (до 40 % енергетске вредности оброка). Назимице за припуст треба да
постигну телесну масу од 110 до 120 кг у узрасту од 7 до 8 месеци.
Назимице које до припуста не остваре животни прираст 0,5 кг/дан
треба излучити из приплода. Када су способне за припуст, потребно је
стимулисати функцију полних органа и знакове гоњења тако да се две седмице
смањује количина оброка на 2,0 - 2,2 кг смеше дневно, а потом се омогућава
храњење по вољи и присуство нераста.
ИСХРАНА НЕРАСТОВА
Нерасти се хране специјалним смешама, али донекле се потребе нераста могу
задовољити и смешом за крмаче које доје.Дневни унос храњивих материја
треба да задовољи уздржне потребе, потребе за производњу сперме, а у
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младих животиња и потребе за раст. Развој епитела полних органа одвија се
између 4. и 8. месеца живота, способност ејакулације достиже са 6 месеци, а
пуну полну зрелост у узрасту од 8 месеци.Од интензитета исхране зависи
развој сексуалности. Недовољна исхрана успорава развој репродуктивних
органа, а преобилна исхрана узрокује замашћивање што пак смањује вољу за
скоком и негативно утиче на количину и квалитет сперме. Млади нерастови
треба да остварују просечне дневне прирасте од 600 - 700 грама. Исхрана
нерастова једнако је важна у раздобљу одгоја као и током њиховог
искоришћавања. Дневна количина хране зависи од телесне масе нераста,
интензитета искоришћавања, температуре у објекту за нерастове итд. Исхрана
нерастовима мора да омогући приплодну кондицију. Претешки нерастови
тешко скачу, имају слабији полни нагон и склони су обољењима ногу. У
слабијој кондицији производе семе лошијег квалитета и имају слабији
либидо.Дневна количина смеше за нерастове је 2,5 до 3 кг, а састава је као и
смеша за крмаче које доје, што значи довољно енергије те 16% сирових
протеина. Пожељно је у дневни оброк нерастова укључити пашу и зелену
храну, што поспешује производњу сперме и здравствено стање животиња, а
смањује ризик од претераног дебљања.

Дипл. инж. ЗОРАН КОЗЛИНА
СТАНДАРДИ
У
СЕРТИФИКАЦИЈУ

ПОЉОПРИВРЕДИ

И

ПОДСТИЦАЈИ

КРОЗ

Стандард је документ који садржи карактеристике и захтеве за
производ (техничке спецификације), поступке производње или методе
испитивања и оцењивања усаглашености производа са захтевима. Стандарди
настају и развијају се као резултат достигнућа у науци и техници, као и на
основу искуства, добре праксе, у свим областима. Коришћењем стандарда у
производњи и пружању услуга повећавају се ефикасност и ефективност
процеса и подиже квалитет услуге.
Врсте стандарда:
ISO стандарди – International
Standard Organization – међународна
организација за стандардизацију , везана за квалитет производа у домену
пољопривреде и прехрамбене индустрије. Кључни ISO стандарди применљиви
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код нас су: Систем менаџмента квалитетом – ISO 9001, систем еколошког
менаџмента – ISO - 14001, систм менаџмента безбедности хране – ISO – 22000 и
систем менаџмента заштите и безбедности запослених – ohsas 18001.
Стандарди дају основу за систем обезбеђења квалитета који обухвата све фазе
производног процеса, повећавају конкурентност предузећа и производа који
их имају. Њихова примена се потврђује атестима а основни циљ је потврда
купцу да је постигнут високи квалитет уз коришћење најсавременијих научнотехнолошких достигнућа, очување природне средине и уштеду сировина.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) – Анализа опасности и критичне
контролне тачке – представља заснован систем контроле процеса производње
и дистрибуције прехрамбених производа. Прилагођен је свим врстама
прехрамбених производа и свим фазама производње и руковања. Овај
стандард је од изузетног значаја за произвођаче хране са позиције заштите
потрошача. Циљ овог стандарда је производња што је могуће сигурнијег
производа применом што сигурније поступка. Предности примене овог
система: редукција појаве болести изазваних храном, осигурава снабдевање
потрошача здравствено сигурним прехрамбеним производима, омогућује
испуњење захтева законске регулативе и ефикаснији инспекцијски надзор,
повећава конкурентност привредних субјеката на међународном тржишту,
ефикасно увођење нових производа и технологија итд. Овај систем сигурност
хране разматра кроз анализу и контролу биолошких,
хемијских и физичких ризика од улазних сировина, руковања, производње,
дистрибуције
и конзумирања крајњег производа. Његова примена је велика у развијеним
земљама света, док је у ЕУ и законски обавезујућа (Council Directive 93/43/EEC).
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GLOBALG.A.P. (G.A.P. – Good Agricultural Practices) – међународно признати
стандард, који се односи на област добре пољопривредне праксе у
пољопривредној производњи.
Представља систем менаџмента у
пољопривреди и односи се на примарну пољопривредн производњу хране
намењене тржишту, којим се уводи у праксу и обезбеђује потврда доследне
примене добре пољопривредне праксе чиме се остварује безбедност
пољопривредних производа за конзумирање. Многи супермаркети,
дистрибутивни ланци и продавци на мало примену и овај сертификат истичу
као предуслов било какве пословне сарадње, откупа и даљег пласмана
пољопривредних производа.

IFS (International Food Standard) – međunarodni standardi hrane – представља
стандард за квалитет и стандард за безбедност хране у једном, развијен како
би проверио компетентност произвођача хране у погледу безбедности, али и
квалитета хране уз помоћ једног стандарда, чиме се штеди и време и новац.
Ови највиши стандарди хране, заснивају се на принципу следљивости –
могућности да се у сваком тренутку на путу од примарног произвођача до
крајњег корисника провери исправност и квалитет производа у свакој фази
производње и дистрибуције.

BRC (British Retail Consortium) – Британска комора малопродаје - општи
стандард за храну- на основу акта о безбедности хране у Великој Британији.
Стандард захтева усвајање и примену HACCP принципа. Може се применти на
сваку прерађивачку операцију у којој се рукује храном, од самог почетка
проиводње, паковања свежих производа, преко кланица, до прераде хране у
конзерве, као и приликом производње високо хигијенских производа.
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HALAL стандард – на арапском Халал значи дозвољено. Мисли се на храну
припремљену по шеријатским законима и већина муслимана широм света
примењује овај начин исхране. Најчешће се примењује у прехрамбеној и
фармацеутској индустрији. Овај сертификат важи годину дана. Да би се добих
Халал сертификат приликом производње хране не смеју се примењивати
следећи састојци: свињско месо, крв, животиње месоједи, птице грабљивице,
адитиви и емулгатори (Е 120), алкохол (ликери) и желатин свињког порекла.

KOSHER стандард - осигурава безбедност хране према Јеврејском закон у
складу са учењима Старог завета да је све чисто, правилно и у складу са
законом о исхрани. Према овом стандарду производи морају бити
припремљени у објектима који су у складу са Јеврејским законом о исхрани и
санитарним условима, и сви састојци морају бити Кошер сертификовани. Овај
сертификат се све више прихвата као знак здраве, сигурне и врхунски
квалитетне хране. Сам сертификат пружа поверење потрошачу, сигурност у
безбедност и квалитет производа, конкурентску предност, квалитет и у складу
је са хигијенском праксом (HACCP).

ОРГАНСКА СЕРТИФИКАЦИЈА - може је добити сваки регистровани органски
произвођач који се бави,не само производњом, већ и откупом и прерадом,
складиштењем, паковањем или продајом органских производа. Представља
производњу без коришћења минералних ђубрива, без или са што мање
третирања пестицидима, инсектицидима, фунгицидима
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Сертификација представља поступак контроле и оцењивања процеса
производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за
проверу квалитета производа добијених методама органске производње,
пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла
и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег
квалитета „српски квалитет”, као и издавање сертификата којим се потврђује
њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и
квалитета, издавање документа којим се потврђује њихова усклађеност са
прописаним захтевима у погледу производње, за производе у периоду
конверзије у органској производњи, односно усаглашеност производа са
спецификацијом, за производе са ознаком „српски квалитет”.
У складу са Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу
подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског порекла (Службени
гласник РС“ број 39/2018 од 25.05.2018. године) ближе се прописују врсте
подстицаја кроз
сертификацију система квалитета хране, органских
производа и производа са ознаком географског порекла.
Подстицаји обухватају подршку сертификaцији (за лица уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава):
система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS,
GOST-R стандарду, за правно лице и предузетника,
добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду, за физичко
лице,правно лице и предузетника,
система квалитета хране према HALAL стандарду, за правно лице и
предузетника,
система квалитета хране према KOSHER стандарду, за правно лице и
предузетника,
производа добијених методама органске производње за физичко лице, правно
лице, предузетника и удружење.
производа са ознаком географског порекла за физичко лице, правно
лице,предузетника и удружење.
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производа са ознаком „српски квалитет” за физичко лице, правно лице и
предузетника ,
и то за предмет подстицаја који је реализован од 01.новембра претходне
године до дана подношења захтева у текућој године. Захтев се подноси за
један или више подстицаја Управи за аграрна плаћања за сваку календарску
годину од 01.марта до 31. октобра.
Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за ову
годину износ подстицаја био је 50% , односно 65% без урачунатог пореза на
додату вредност за маргинална подручја, од износа увођења стандарда,
односно трошкова сертификације и утврђује се према месту у коме се налази
објекат који је предмет подстицаја, односно у коме се производе производи
који су предмет подстицаја. Највиши укупни износ подстицаја по кориснику
био је 500.000 дин.

Мастер агроекономије

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ

РАДОВИ У ВОЋЊАЦИМА У ТОКУ ЗИМЕ
Садња воћака
У току децембра, јануара, фебруара и марта месеца треба наставити
садњу воћака на припремљеним парцелама, када се за то створе временски
услови.
Препорука је да се обави заливање после садње са 10-15 лит. воде ако је
био сушан период пре тога (без снега и кише). После садње извршити
прекраћивање садница на препоручену висину за одговарајући узгојни облик.
Најбоље је набавити садни материјал са превремним гранчицама пошто
је лакше формирати узгојне облике.
Садни материјал куповати код регистрованих расадника са пратећом
документацијом:
Сертификат (фотокопија)
Уверење о здравственом стању (фотокопија)
Декларација (оригинал)
Отпремница (оригинал)
Фискални рачун (оригинал), или доказ о уплати (оверен извод из банке)
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Рачун на име подносиоца захтева
Ова документација је потребна како би се могао остварити подстицај за
подизање нових вишегодишњих произвидних засада воћа, винове лозе и
хмеља. Поред горе наведених докумената, пољопривредни произвођач мора
још да достави:
Оворену изјаву подносиоца захтева да по неком друго основу не
користи подстицајна средства за подизање истих производних засада, односно
да је извршена припрема земљишта, осим за производни засад боровнице са
постављеним садницама боровнице у саксијама/врећама са супстратом,
односно хемијска анализа земљишта, осим за производни засад боровнице са
постављеним садницама боровнице у саксијама/врећама са супстратом;
Копија плана у размери 1.1.00, 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 извод
из земљишних књига (где није успостаљен катастар непокретности) за све
катастарске парцеле које су предмет Зхтева
Уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут
на земљишту које није у власништву подносиоца захтева
Такође, треба подсетити, да је произвођач обавезан да пријави сетвену
структуру за дату површину, број и врсту воћа која је посађена пре него што
поднесе захтев за подстицај.
Резидба воћака
Јабучасто воће, наставити резидбу јабучастих воћака, када је
температура ваздуха изнад 5°C, односно температурама које не сметају за рад
резачима.
Коштичаво воће, препорука је да се почне са резидбом у другој
половини фебруара месеца, када прође опасност од екстремно ниских
температура.
Јагодасто воће, у току марта обавити резидбу малине (оставити 4-6
здрава добро развијена изданка по дужном метру), купине (остављати 2-4
добро развијена, не предебела ластара по жбуну) и обавезно везивање за
наслон. У засадима јагоде очистити стари лист, обавити окопавање и
плевљење од корова. Ако је потребно обавити и резање бокора јагоде, са
оштрим ножем уклањају се нови бочни прирасти, а све у циљу добијања
крупнијег и квалитетнијег плода. Приликом резидбе уклањати болесене и
оштећене гране. Орезане гране и мумифициране плодове (који су заостали на
гранама) износити из засада и спаљивати, како би се смањио инфективни
потенцијал патогена у засадима.
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Ђубрење засада воћака
Уколико се није разбацио НПК у току новембра-децембра, онда то
обавити у фебруаруару а најкасније у првој декади марта месеца. Норме и
формулације НПК треда да буду по препурици стручњака, а на основу аналаизе
земљишта и воћне врсте и старости засада. Заједно са НПК, препорука је да се
сваке треће-четврте године разбаца 40-50т/ха добро згорелог стајњака.
Такође ако је земљиште кисело обавити калцификацију. Обавезно
после разбацивања ђубрива, плитко заорати или истањирати, како би се
ђубриво унело у земљиште.
У трећој декади марта месеца треба почети са прихраном азотним
ђубривима. Препорука је да се од укупно препоручене количине азотног
ђубрива у марту разбаца 2/3 док се преостала количина разбацује крајем
априла а најкасније до краја прве декаде маја месеца, ово из разлога што
биљка није у стању да одмах усвоји целокупну количину азота а ако дође до
великих падавина азот би се испрао у дубље слојеве. На земљиштима која су
кисела препорука је да се користи КАН пошто АН или УРЕА додатно
закишељавају земљиште.
Препорука је да свако пољопривредно газдинство обавезно обави
хемијску анализу земљишта како би се правилно одредиле норме и
формулације минералних ђубрив, а самим тим и већа профитабилност гајене
културе. ТРЕБА НАГЛАСИТИ ДА ЈЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА ГАЗДИНСТВА ХЕМИЈСКА
АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА СУБВЕНЦИОНИСАНА ОД СТРАНЕ МИНИСТРАРСТВА
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Остале агротехничке мере у засадима воћака
Препорука је да се обави кречење стабала, из разлога што бела боја
спречава загревање стабала за време сунчаних дана, (ова мера се нарочито
препоручује у засадима кајсије) на тај начин се делимично може утицати на
касније кретање вегетације и смањити ризик од позних пролећних мразева.
Ако се није раније обавила заштита стабала од зечева и срна, онда то
обавити што пре какао не би дошло до огољавања дебла и каснијег сушења.
Зааштиту обавити са специјалним мрежицама или парпирнатим џаковима.
Упозорење-за ову намену не користити пластичне џакове и фолије, зато што
долази до ефекта стаклене баште и стварања кондеза, чиме се повећава
опасност да дође до пуцања коре услед пада температуре у току ноћи.
Нарочито је битно заштити младе и тек посађене воћке.
У току марта обавити, по могућству, уношење пчелињих друштава у
засаде воћака (кајсија, бресква, лешник) у цвету ради побољшања
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опрашивања и повећања приноса. Док су пчелиња друштва у воћњаку изостаје
хемијска заштита!
Обавезно пре хемијског третирања воћака, правовремено упозорити
околне пчеларе о времену третмана, како не би дошло до помора пчела чиме
се прави велика штета, како за пчелара тако и за соптвени воћњак.

Дипл. инж. МИЛОРАД ЈОЦКОВИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ НА САРАДЊУ СА ПССС Шабац
Поштовани пољопривредници, наше и ваше Министарство
пољопривреде отворило је сајт за ваше понуде и продају
пољопривредних производа где можете путем ПССС Шабац да
понудите вишак производа са вашег домаћинства на бесплатан
начин преко сајта: www.agroponuda.com

ВАЖНА НАПОМЕНА

На сајту министарства www.stips.minpolj.gov.rs можете видети:
- тренутне цене пољопривредних производа у централној Србији
- цене по окрузима и Војводини,
- као и цене пољопривредних производа у Црној Гори, Хрватској и
EU
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ПССС ШАБАЦ
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