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ПОЛЕГАЊЕ СТРНИХ ЖИТА
Полегање стрних жита одувек је био проблем код наших пољопривредних
произвођача.Ево неких основних смерница стим у вези.
Најчешће полежу озима жита: јечам, пшеница, раж, а ређе права као кукуруз,
сирак, просо.
Код стрних жита то се најчешће дешава између класања, цветања и
сазревања. Уколико жита раније полегну утолико су штете веће, мада су штете
велике и при каснијем полегању услед отежане жетве и губитака који при
томе настају. Штете од полегања се испољавају на различите начине:
- може да дође до слабије оплодње,
- до јачег напада гљивичног обољења,
- најчешће је слабије наливање зрна.
Узроци полегања су бројни. Раније се сматрало да је основни узрок слабо
стабло, услед недостатка силицијума у ћелијским зидовима. Код савремених
сората, са чврстом стабљиком, отпорних на полегање тај недостатак је
делимично отклоњен, па ипак и такве сорте могу да полегну под дејством
других узрока:
Услед недостатка светлости код претерано густе сетве или једностраног и
претераног ђубрења азотом. Услед густог усева и претеране бујности долази до
недовољне осветљености, па се доњи чланци издужују настаје етиолирање,
биљке постају нежне и полежу,
Услед природних непогода (јаких олујних киша и града)
услед наводњавања у касним фазама када се жита услед тежине на
расквашеном земљишту изваљују,
услед гљивичних обољења и обољења која нападају доње чланке.
Да би се избегло полегање предузимају се директне и превентивне мере борбе.
Најважније превентивне мере су:
Избор сорте са чврстом стабљиком,
Правилан начин сетве (најбољи распоред биљака да се светлост што боље
искористи),
Избегавање једностраног ђубрења азотом,
Ђубрење калијумовим ђубривима у раним фазама развића.
Најважније директне мере су : дрљање усева у циљу разређивања биљака,
ваљање у истом циљу, закашање јако развијених и бујних усева. Све су то старе
класичне мере. У новије време се примењују инхибитори раста, који утичу на
смањење пораста доњих чланака.
Полегла жита могу се донекле и сама подићи, захваљујући интензивном
порасту ћелија и лисним коленцима и исправљању стабла.
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Пре сетве стрних жита, најпре направити план сетве, односно обратити
пажњу на све горе наведене факторе који се великим делом могу избећи а
самим тим смањићемо у старту губитке настале полегањем усева.

Дипл. инж. СВЕТЛАНА ЗЛАТАРИЋ
ПРЕДНОСТИ ЛЕТЊЕ – ЈЕСЕЊЕ СЕТВЕ ТРАВНО ЛЕГУМИНОЗНИХ
СМЕША
Пре сетве травно-легуминозних смеша земљиште је потребно очистити
од коровских врста, најбоље применом тоталних хербицида. За сетву је
неопходно извршити добру и благовремену припрему земљишта. Основна
обрада (орање) земљишта треба да буде што дубља и обавезно у јесен. Уколико
се она обави ваљано ваљано и на време, предсетвена припрема се може у
пролеће може обавити само употребом сетвоспремача, док је у супротном
неопходно тањирање. Земљиште треба да буде што ситније, с обзиром да се
ради о ситнозрним врстама. Након слегања земљишта сетва се обавља житним
сејалицама и после је обавезно ваљање.

Код нас се у пракси највише користи пролећни рок сетве, а то је
календарски крајем марта и почетком априла за низијска подручја и нешто
касније у брдским и брдско-планинским подручјима. Мање се практикује
јесењи рок који пада крајем августа и почетком септембра. Када постоје
повољни услови, а то значи довољно влаге или могућност за наводњавање,
треба што више користити летње-јесењу сетву која има више предности у
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односу на пролећну – рационалнија је јер земљиште не стоји слободно и
смањује се могућност његовог закоровљавања. Затим, притисак коровских
врста је смањен и биљке се боље укорењавају тако да се лакше остварује
жељени склоп биљака. Такође, у наредној години је нормална експлоатација,
док се код пролећне сетве губи први откос који чини 40-70% у структури
приноса у зависности од надморске висине.

Дипл. инж. ДАРКО СИМИЋ
СУДАНСКА ТРАВА - aгротехника
Суданска трава је једногодишња крмна биљка, која се користи за
исхрану стоке у зеленом стању, као силажа или као сено. Пореклом је из
Судана, има велике потребе за топлотом (минимална температура за клијање
семена износи 8-10 степени), па од тога зависи први рок сетве. Може се сејати
од априла до јула месеца, као главни или пострни усев. Сетва после 15. јула
нема економске оправданости, јер се не може постићи задовољавајући принос
и квалитет крме. Расте у висину до 2 метра, има доста лисне масе, бокори се и
захваљујући јаком кореновом систему добро подноси сушу и високе
температуре. Успева и на слабије плодним земљиштима, али не подноси
тешка, подводна, кисела и песковита земљишта, добро подноси наводњавање
али не и ниске температуре. Даје два откоса крме, а у погодним климатским
условима и три у току вегетације.
Суданска трава се сеје у нашим климатским условима после сетве
кукуруза, у два-три рока у размаку од 15-20 дана. За зелену масу и сено сеје се
на растојање ред од реда 15-20 цм, а за производњу силажне масе суданска
трава се сеје на међуредни размак од 70 цм.
Код густе сетве потребан број биљака је 90.000-120.000 биљака/ха. Дубина
сетве износи 2-4 цм, што зависи од типа и влажности земљишта. Норма сетве
код ускоредне сетве је 25-30 кг/ха. У пострној сетви понекад је потребно и до
40 кг/ха семена. У широкоредној сетви норма сетве износи око 15 кг/ха
семена. Сетва се обавља машински. После сетве, засејану површину треба
поваљати. Добри предусеви су легуминозе, као и усеви густог склопа који
остављају земљиште не закоровљено, па су зато најчешћи предусеви стрна
жита и окопавине. Обрада земљишта се изводи дубоким орањем и заоравањем
жетвених остатака, уношењем минералних ђубрива за којим је суданска трава
велики потрошач. У зависности од плодности земљишта на коме се сеје, као и
планираног приноса, количина азота треба да износи око 160 кг/ха, фосфора
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80 кг/ха и калијума 60 кг/ха. Прихрану треба извести са 150 кг/ха КАН 27%
која се обавља када биљке имају 5-6 листова или висину до 30 цм. Друга и
трећа прихрана се обавља након кошења односно регенерације другог и
трећег откоса са 100 кг/ха КАН-а.
Добро реагује на наводњавање, а наводњава се по потреби.
Најкритичнији период за водом је у току другог откоса. Оптимална заливна
норма у том периоду је 40-60 л/м2.
У току вегетације по једном откосу се може наводњавати 1-2 пута. Мере неге су
међуредна култивација код широкоредне сетве, као и сузбијање корова истим
хербицидима као у усеву кукуруза, осим хербицида који су намењени за
уништавање дивљег сирка.

Суданска трава се користи за исхрану стоке, а може се користити за
спремање силаже, сенаже и сена, као и у виду зелене масе. Коришћење
суданске траве може почети испашом стоке у току лета, када је биљка виша од
50 цм. Суданска трава се за спремање силаже коси када биљке формирају
метлице. У току вегетације могу се остварити 2-4 откоса у зависности од
влажности земљишта. Висина кошења суданске траве треба да је 10-12 цм од
земље, како би се биљке могле брзо регенерисати. Након ницања за прво
кошење доспева за око 50 дана, након чега наредни откос доспева за око 40
дана.
Принос суданске траве по хектару суве материје износи 15 т/ха, а
зависно од хибрида или сорте у накнадној сетви 50-80 т/ха зелене масе која се
може користи чак до половине октобра. У пострној сетви приноси се крећу 4045 т/ха зелене масе или 8-10 т/ха сиена. Суданска трава је изузетно погодна за
исхрану стоке, јер у свом саставу обично садржи око 10 одсто протеина, 25-30
одсто целулозе и око 9 одсто минералних материја.
Напомена: При ђубрењу суданске траве са азотним ђубривима треба бити
опрезан јер она садржи гликозид дурин чијом разградњом настаје
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цијановодоник који је отрован за домаће животиње. Од момента прихране до
кошења суданске траве треба да прође најмање 20 дана. Суданска трава се не
би смела користити за испашу док не достигне висину већу од 50 цм.

Дип. инж. ГОРДАНА РЕХАК
КОРОВИ У ЛУЦЕРКИ - СУЗБИЈАЊЕ
Са недекларисаним семеном које пољопривредни произвођачи
набављају на пијацама често се посеју и корови и готово стално такво семе је
заражено вилином косицом (паразитском цветницом). Све даље мере које се
користе за сузбијање вилине косице не дају задовољавајуће резултате
( примена хербицида на бази активне материје дикват-дибромид)
Примена хербицида уз инкорпорацију више није препоручљива због
фитотоксичности, односно лошег утицаја на пораст луцерке.
Најбољи резултати добијају се употребом хербицида који ефикасно
делују када никну и луцерка и корови. Као и све махунарке и луцерку не треба
третирати хербицидима док не добије прву тролиску, а то се најчешће поклапа
са порастом усева 6-8 цм. У то време изникли корови су приближно исте
висине и то представља пресудни период за њену заштиту од корова. Ако се не
реагује хербицидима у овом периоду корови нађачају луцерку, усев бива жут,
не укорени се добро што за последицу има лош пораст (откос је изгубљен) и у
идућој години. Препоручује се примена препарата на бази активне материје
имазамокс ( Пассат, Пулсар) у дози 1-1,25 л/ха,зависно од закоровљеност, што
неће нанети никакве штете луцерки. На овај начин сузбијају се једногодишњи
травни и широколисни корови . Ови хербициди на бази а.м. имазамокс
сузбијају травне и широколисне корове и преко землљишта у фази клијања и
након ницања гајене биљке.
За луцерке које су засноване и старије а присуство корова је видно, у
фази мировања током друге половине фебруара препоручује се хербицид на
бази активне материје метрибузин (Сенцор, Данцор) у дози 0,6-1 кг/ха.
Препарат на бази ове активнематерије добро сузбија: липицу, штир, амброзију,
лободу, хоћу нећу, лубеничарка и друге корове, а задовољавајуће сузбија
татулу док слабо сузбија кереће грожђе и боцу.
Такође у фази мировања за старије луцерке може се применити и
хербициди на бази активне материје тифенсулфурон метил (Пиано, Оквир,
Хармонy) који сузбија широколисне корове у луцерки која је у другој години и
старија рано у пролеће пре кретања вегетације у дози 15-20 гр/ха уз додатак
оквашивача.

7

Уколико је засејана њива у то време закоровљена коровима који брзо
засењују и надрастају усев пожељна је примена хербицида на бази активне
материје бентазон ( Басагран, Бентазон Галбенон) у дози 3 л/ха када је
луцерка висине 10-15 цм, а корови 2-6 листа. Одлично сузбија широколисне
корове и јако брзо делује. Не треба га користити при високим температурама
(најбоље је предвече), може се после употребе појавити пролазно жутило
луцерке.
Уколико има дивљег сирка из ризома препоручује се хербицид на бази
активне материје флуазифоп-п-бутил ( Флуписор, Фусиладе форте) у дози 1,2
л/ха, ако је у питању семенски дивљи сирак или мухар. Примењује се после
ницања усева па све до фазе цветања, а најбољи ефекат је када су корови 3-5
листова. Примењује се самостално и не меша се са другим хербицидима, а
најбоље је уз утрошак воде 200 л/ха

Пракса је потврдила да третман против широколисних и усколисних
корова треба раздвојити. Ако се на овакав начин приђе заснивању младог
луцеришта, први откос је готово загарантован без корова. Укорењавање
луцерке ће бити одлично и луцерка спремна чека лето и јесен. Овако
припремљена добро презимљава и има дугу експлоатацију.

Дипл. инж СЛАВИЦА МАКСИМОВИЋ
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СУЗБИЈАЊЕ СКЛАДИШНИХ ШТЕТОЧИНА
Ускладиштене житарице најчешће нападају жишци,мољци и гриње и
представљају константну опасност током чувања производа у складишним и
сило објектима. Њихово откривање у маси производа није увек једноставан
задатак, јер се најчешће ради о врло ситним организмима чије присуство
уочимо тек кад се масовно пренамноже, а штете на ускладиштеним
производима су већ учињене.
Присуство складишних штеточина директно проузрокује:
-губитак на тежини производа услед њихове исхране
-губитак квалитета производа запрљаношћу екскрецијским продуктима
-изгризање клице код семенске робе
-преношење бактерија и вируса потенцијално опасних по човека и домаће
животиње
-изазивање алергијских реакција
-повишење влаге и температуре ускладиштених производа
Симптоми штета од складишних штеточина могу бити видљиви, ако се
уочи њихово присуство у маси ускладиштених производа или невидљиви
односно скривени ако су се штеточине развиле унутар ускладиштеног
производа, што знатно отежава њихово уочавање.
Видљиви симптоми: присуство живих облика складишних штеточина
различитих развојних стадијума у производу, присуство екскрецијских
продуката и фекалија, те делова штеточина у производу, присуство запредака
у производу, присуство карактеристичних мириса појединох врста штеточина
у производу, присуство нагрижених делова производа и амбалажа, присуство
ломљених зрна, повишена температура производа, повишена влага зрна.
Невидљиви симптоми штете: штеточине се налазе унутар производа,
њихова појава није уочена визуелним прегледом па се производи морају
прегледати посебним аналитичким методама за скривену заразу
(инкубациона метода, флотацијска метода, метода бојења, прозирност,
рентгенска метода, респирацијска метода, акустична метода утврђивања
звука).
Да би се спречила појава складишних штеточина унутар складишта и
силоса потребно је редовно обављати прегледе празних објеката пре пријема
робе на складиштење. Преглед складишта обавља се ради утврђивања
могућих оштећења кровних конструкција, разбијених прозора и оштећених
вентилатора, оштећених улазних отвора, пукотина у зиду и поду те знакова
уласка и појаве глодара, као и преглед складишног објекта споља и површине
око складишта.
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Празна складишта и силосе пре пријема треба механички очистити и
извршити дезинфекцију, а тек након тога обавити контролни преглед објекта
на присуство штеточина. Код прегледа се треба обратити пажња на остатке
робе по пукотинама на зидовима , у поду, унутар транспортних уређаја,
елеватора и сличних места, која су најпогоднија за њихов развој. За ову сврху је
врло ефикасна употреба феромонских лепљивих плоча те клопки за
складишне штеточине, накојима уочавамо да ли постоји жива популација
складишних инсеката или је нема.
Ако се врши преглед складишта са робом у врећама, првенствено се
треба обратити пажња на зидове и тавански део, затим на стубове складишта,
под, као и теже доступна и замрачена места унутар објекта. Визуелно се врло
лако уочи појава мољаца (лептирића) који лете или се налазе на зидовима
складишта те запредци по угловима објекта. Потом се прегледава амбалажа
(вреће) робе, на којој се лако уоче лутке и гусенице мољаца (нарочито на
врећама од јуте) које изгризају амбалажу и улазе у робу.
За сузбијање складишних штеточина могу се користити неки од
следећих препарата:
Препарати на бази пиримифос-метил који имају широк спектар деловања
на велики број штеточина, одлично испаравају, немају остатака на зрну након
његове примене и имају кратку каренцу.
Препарати на бази малатиона-два дана пре уношења робе третирањем
подова и зидова.
Препарат на бази циперметрин+пиперонил бутоксид, третирањем
ускладиштеног жита и празних складишта.
У циљу очувања почетне количине и квалитета жита, неопходно је
обезбедити добро сушење и проветравање које успешно може спречити појаву
и развој штетних организама, односно смањити опасност од врло опасних
микотоксина у храни.

Дипл. инж. СЛОБОДАН ГОШИЋ
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАДРУГА
Ступањем на снагу Закона о задругама ("Службени гласник РС", број 112/2015)
7. јануара 2016. године створен је нови правни оквир за регистрацију задруга, уз већ
постојећи Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и
Правилник о садржини регистра привредних субјеката и документацији потребној за
регистрацију.
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Закон о задругарма прописује предмет регистрације, Закон о поступку
регистрације одређује правила поступка док је Правилником предвиђено шта је од
документације потребно доставити уз поједине врсте пријаве.
Задруга је правно лице, која представља посебан облик организовања физичких
лица – задругара, која пословањем на задружним принципима остварује своје
економске, социјалне, културне и друге интересе и која управљају и контролишу
пословање задруге.
Не може се организовати као привредно друштво у смислу закона којим се
уређују привредна друштва или као други облик организовања, нити се може
припојити или спојити са привредним друштвом или другим правним лицем које није
задруга, нити променити облик у привредно друштво или друго правно лице.
Пре припреме и подношења пријаве за оснивање задруге, потребно је
консултовати упутства за оснивање заједничка за све правне форме привредних
субјеката.
Задруга се оснива на оснивачкој скупштини, закључењем уговора о оснивању,
усвајањем задружних правила и избором органа, а својство правног лица стиче даном
уписа у регистар.
Задругу може основати најмање пет пословно способних физичких лица.
Осниваче задруге не могу чинити лица која живе у заједничком домаћинству са
оснивачем. Оснивачка скупштина се може одржати и пуноважно одлучивати ако
скупштини присуствује најмање пет оснивача.
Неопходна документа у процесу оснивања задруге:
Уговор о оснивању са овереним потписима оснивача (задругара),
Доказ о идентитету задругара (за домаће физичко лице - фотокопија личне
карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је
издата странцу),
Задружна правила,
Записник са оснивачке скупштине,
Књига задругара, само за задруге са чланарином,
АПР – Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других
субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника (ЈРППС) – задруга,
АПР Потврда о примљеној регистрационој пријави,
Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да се задруга
уписује у регистар…
Картон депонованих потписа (оверава се у банци),
ОП образац – Оверени потписи лица овлашћених за заступање (оверено код
јавног бележника)
АПР Решење о упису у јединствени регистар…са именима задругара оснивача,
доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за
регистрацију и објаву оснивачког акта и задружних правила и за објаву књиге
задругара - уплатнице (висине накнада) – Накнада за регистрацију оснивања
привредног друштва износи 4.900,00 динара. Приликом подношења регистрационе
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пријаве за оснивање привредног друштва уплаћује се и накнада за регистрацију и
објављивање оснивачког акта у износу од 1.000,00 динара а за регистрацију и
обајвљивање других докумената који се региструју и објављују у складу за законом
1.000,00 динара, потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује, односно
споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности
неновчаног улога, ако се улог уноси у задругу (само за задруге са улозима) – захтев
банци за пренос средстава положених на име уплате основног капитала на рачун
домаћег привредног друштва, одлука о именовању председника и чланова управног
одбора (ако постоји),
одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора (ако постоји)
Потврда о извршеној регистрацији – издаје Министарство финансија – Пореска
управа.
Оснивачки акт задруге мора бити оверен од стране органа надлежног за оверу
потписа, при чему сви оснивачи – задругари морају оверити потпис на (првом)
оснивачком акту.
Оснивачки акт мора да садржи све законом прописане обавезне елементе (члан
18. Закона), а то су:
Пословно име и седиште задруге,
Лично име и пребивалиште и идентификациони број сваког осинвача,
Претежна делатност задруге,
Лично име првог директора задруге или лично име лица које ће заступати
задругу као вршилац дужности директора,
Податак да ли задруга послује са улозима или чланаринама.
Задружна правила морају садржати идентичне податке о пословном имену,
седишту и претежној делатности задруге као и оснивачки акт, будући да је реч о
заједничким обавезним елементима ова два акта.
Задружна правила су важан документ за сваку задругу будући да је закон
предвидео да се управо њима уређују битна питања за пословање задруге, нарочито
питања права и обавеза задругара, начина стицања и престанка статуса задругара,
повећања/смањења капитала, висине чланарина, надлежности и саставу органа
задруге и треба им посветити посебну пажњу. Напомињемо ипак да АПР као
регистарски орган није надлежан да испитује уподобљеност задружних правила
законским (осим у деловима који су релевантни за поступак регистрације), па
саветујемо да се за стручну помоћ у том смислу будући задругари обрате неком од
задружних савеза.
Књига задругара је обавезан документ само за оне задруге које ће пословати са
чланаринама. Наиме, закон је због уобичајено често променљивог састава и бројности
чланства код ових типова задруге, предвидео да се региструју само оснивачи и
промене оснивача, а не и свих задругара који касније приступају или иступају из
задруге. Међутим, иако не региструју све промене задругара, задруге са чланаринама
имају обавезу да једном годишње доставе регистру књигу задругара ради објаве на
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интернет страни, и из наведеног разлога, тј. ради могућности праћења промене
чланства и код ове врсте задруга, потребно је приложити и овај документ, за који се
издаје посебна потврда о објави.
Потврда банке и споразум о процени вредности неновчаног улога: ако
оснивачи задруге уплаћују свој улог до оснивања, прилажу и потврду банке да је улог
уплаћен на привремени рачун задруге у оснивању. Потврда може бити дата за сваког
задругара појединачно или на једној потврди могу бити наведени подаци о свим
уплатиоцима (задругарима). Ако се улог уплаћује касније (тј. у року од 30 дана од
дана одржавања оснивачке скупштине), потврда се не прилаже, а у пријави се наводи
да је задругарски улог само уписан (не и уплаћен).
Ако задругари улажу у задругу неновчани улог (ствари и/или права) доставља
се или споразум о њиховој вредности или (по жељи) процена овлашћеног
проценитеља. Споразум о процени не мора бити у форми засебног документа, већ је
довољно да подаци о врсти и вредности и опису неновчаног улога буду наведени у
сâмом оснивачком акту.
Ако се у задругу улаже непокретност, оснивачки акт мора бити солемнизован
(од стране нотара).
Одлука о именовању председника и чланова управног, односно надзорног
одбора (ако постоје): у задрузи која има мање од 20 задругара, задружним правилима
може да се одреди да функцију управног одбора и надзорног одбора врши скупштина
задруге. Дакле, образовање управног и надзорног одбора није обавезно ако у задрузи
има мање од 20 задругара, али ако задруга жели да формира један или оба ова органа,
може то да учини и ако има мање од 20 задругара. Код задруга са 20 и више задругара,
обавезно се образују управни и надзорни одбор. Оба органа морају имати минимум 3
члана (а могу имати и више) од којих је један председник.
При томе, чланове управног и надзорног одбора бира скупштина, а тако
изабрани чланови између себе бирају председника.
Закон предвиђа ограничење да за члана управног одбора не може бити биран
председник скупштине, чланови надзорног одбора и директор задруге, а за члана
надзорног одбора не може бити биран председник скупштине, чланови управног
одбора и директор задруге. Са друге стране, питање броја чланова, начина избора и
разрешења чланова ових органа уређује се задружним правилима.
Доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за
регистрацију и објаву оснивачког акта и задружних правила и за објаву књиге
задругара. Уз регистрациону пријаву и неопходну документацију, прилаже се и доказ
о уплати накнаде за регистрацију оснивања, као и доказ о уплати накнаде за
регистрацију оснивачког акта и задружних правила (накнада се обрачунава по
документу) као и за објаву књиге задругара (ово последње важи само за задруге које
се оснивају са чланарином).

Мастер агроекономије МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
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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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Билтен ПССС Шабац
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