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Селекција и исхрана животиња по начелима органске сточарске
производње
У основне органске методе сточарске производње измедју осталих спадају :
- избор врста и раса животиња са примењивим селекцијским поступцима ;
-исхрана животиња базирана на нутритивним потребама;
Код одабира раса или сојева способнозност животиња да се прилагоде условима околне
средине, њихов степен виталности и отпорности на болести обавезно се узимају у
обзир.Сходно томе предност се обавезно даје аутохтоним расама и сојевима или расама
које су прилагођене локалним условима.С друге стране треба избегавати расе и сојеве који
се иначе користе у интензивниој сточарској произодњи а склоне су болестима
инфекцијама и другим здравственим и физиолошким проблемима попут отежаног
доношења потомства на свет, циркулаторним слабостима или израженој стресној
реакцији.
У начелу све животиње треба да потичу са локалитета и производних јединица где се
примењују принципи органске пољопривреде а такав систем пољопривреде обавезно се
примењује не само у производним циклусима већ, током целог животног века. Међутим
постоје неки изузеци када се конвенционалне животиње могу увести у органску
производну јединицу и ту проћи кроз период конверзије.Постоје неколико начина за
примену конверзије:
1)
Формирање новог стада или јата по први пут:Уколико нема довољно
расположивих животиња које су органски узгајане, дозвољено је увођење конвенционално
узгајаних животињана производним јединицама које примењују методе органске
производње. За овај поступак, свакако потребно је одобрење надлежне сертификационе
организације;
2)
Обанављање стада или јата до горње границе од 20% -условљено типом
животиња:Дозвољено
је да се животиње из конвенционалних производних
јединица(углавном свиње а од живине коке носиље и бројлери ) уводе у органску
производњу и то у случају да животиње узгајане у складу са органским методама нису на
располагању. Као за предходни и за овај поступак неопходна је дозвола сертификационе
организације;
3)
Остали случајеви:Обнављање и попуњавање стада односно јата може да се повећа
на 40%уз предходно одобрење сертификационе организације у следећим изузетним
случајевима:
-када се значајно проширује сточарско газдинство (напр. ако се планира повећање за више
ос 20%);
-када се планира промена расе;
-када се развија нова производна специјализација;
-када се назире критично стање за опстанак неких раса;

У складу са предходно описаним поступцима јавља се и конверзија у процесима
органске сточарске
производње.Наиме да би се омогућила продаја производа од
животиња сврстаних у категорију органске производње неопходно је да животиње прођу
кроз опериод конверзије.Током овог времена животиње се држе у складу са правилима из
Закона о органској производњи.Постоје две могућности за период конверзије:
а)
Истовремена конверзија, у трајању од 24 месеца који се односи једнако на
животиње пашњаке и подручја под крмним биљем.предуслов је да су животиње углавном
( то значи преко 50%) храњене производима из производне јединице.Такво крмно биље
допуњава се органском сточном храном
б)
Неистовремена конверзија која није одреређена истовремено за пашњачке
површине и узгајане животиње.У том случају обавезно се примењује одвојени периоди
конверзије за пашњаке, површине под крмним биљем, различите животињске врсте и
производњу.Ако је неодложан поступак куповине животиња онда их треба набављати са
јединица органских газдинстава, уколико су таква на располагању;

Сточна храна обавезно треба да задовољава нутритивне потребе животиња у различитим
фазама развоја.Храна за животиње у основи треба да гарантује висок квалитет производње
а тек потом уколико се створе моогућности може да се повећава обим
производње.Храњење животиња тррба да буде органском сточном храном а по могућству
да се користи храна која потиче из исте производне јединице.Најмање 50% хране за
животиње треба да потиче са самог газдинства, ау случају да то није изводљиво, треба да

се производи у сарадњи са другим газдинствима која примењују методе органске
производње и то првенствено са газдинствима из истог региона.
Храњење младунаца сисара (копитара, папкара,преживара и непреживара ) заснива се на
природном млеку Пожељно је да то буде млеко мајке,а у супротном допуштена је сисање
друге животиње из истог запата или користити напајање неке друге врсте односно
дозвољеним,одги+оварајућим замена ам за млеко у складу са првилником о органсој
производњи.
Биљоједима као што су говеда овце и козе основа исхране заснива се на испаши па је
неопходно да проводе на испаши кад год је то могуће.Заступљеност кабастог
хранива(свежег или сувог хранива, силажа)код ових животињских врста мора да износи
60% у дневним оброцима,када се прерачуна на суву материју. Под надзором
сертификационе организације тај проценат кабасте хране може да се смањи на 50% за
категорију високо млечних крава током највише три месеца на почетку лактације.
За време периода када се људи и стока селе и прелазе са једног пашњака на други
животиње из те скупине смеју да користе пашњаке који припадају конвенционалним
земљиштима . Унос неорганског хранива у облику траве и другог крмног биља које
животиње пасу током тог периода не сме да премаши 10% укупног годишњег оброка.
Добијена вредност прерачунава се као проценат суве материје хранива пољопривредног
порекла.
За товну живину, минимум 65% хранива у фази това морају бити житарице. Кад се ради о
свињама и живини, треба обавезно укључити свеже или суво кабасто храниво или силажу.

Драгољуб Крајновић, дипл.инж.

Да ли ће нови Закон о задругама побољшати положај задруга у Србији?

Нови Закон о задругама ступио је на снагу 7. децембра 2016. године а усвојен је крајем
децембра 2015. године након јавне расправе у летњем периоду скоро две деценије након
усвајања претходног Закона о задругама 1996. године.
Усвајањем закона било је доста речи у јавности да су пољопривредни произвођачи
коначно добили нови Закон који ће им омогућити да добију своје организације које ће им
донети бољи и организованији наступ на тржишту на коме немају тако безбрижан и
сигуран начин пласмана своје робе која им доноси приход који би они желели.
Прве промене које се најпре указују након читања новог закона су да задругу могу
основати најмање пет пословно способна физичка лица, да је минимални оснивачки улог
100 динара, да је решено питање уписа задружне својине у евиденцију о непокретностима
и да ће задруге моћи да се кредитно задужују гарантујући задружном имовином.

Овде треба скренути пажњу да се због непоштовања претходног закона о задругама из
1996. године значајно смањила задружна имовина задруга и да је једна од лоших страна
новог закона за пољопривредне произвођаче то што закон не гарантује да ће преосталом
задружном имовином управљати пољопривредници. То значи да није искључено право
радника запослених у задругама да одрже статус задругара и управљају задружним
пословима чиме је онемогућено да се само пољопривредници који се искључиво баве
пољопривредном производњом наведу као једини задругари и они који би управљали
задругом.
Такође задржано је право ревизије постојећим задружним савезима уз могућност
формирања нових задружних савеза који би могли имати ревизорску улогу тек када нови
задружни савез формирају десет нових задруга што смањује могућност значајнијих
промена у целом систему.
Могућност кредитног задуживања задруга уз гарантовање задружном имовином уноси
нову неизвесност у будућност задруга и функцијонисање целог задружног система који у
Србији постоји већ дужи низ година. Могло би се рећи да су задруге у Србији још од
1846.године, када је на просторима Србије основана прва задруга у Бачком Петровцу а
трећа на свету, прошле дуг и трновит пут а да њихова будућност остаје и даље неизвесна.

мр Младен Павловић

БЕРБА И ЧУВАЊЕ ЛЕШНИКА
Берба се обавља када су плодови зрели, а то је када се омотач сасуши а плодови
приликом трешења лако падају на земљу. Код сорти код којих је омотач дужи (Истарски
дуги, округли) врши се берба плодова са омотачем, што изискује доста радне снаге.
Најбоље је брање спровести у два наврата, поготово ако се лешници сакупљају машински.
Разлог за то је што сви плодови у истом жбуну не сазревају истовремено. Прерано убрани
лешник има лош укус и мањи рандман, а прекасна берба излаже нас ризику штете услед
напада инсеката, птица, веверица. Веверице лешнике почињу да једу чим се заметну у
љусци, а да иронија буде већа не сме се потегнути пушка на ове хитре животиње, јер су
под заштитом државе, па би могла да се плати прилична казна за одстрел. Генерално, што
се тиче бербе-боље је мало закаснити са брањем него поранити, док за елиминисање
опасности од веверица могу послужити ручно направљене и добро укопане складишне
клопке (Сл. 1).

Пре сакупљања плодова неопходно је припремити површину између редова, да би
се лешник лакше сакупљао. Неопходно је поравнати и поваљати земљиште, а уколико се
између редова налази трава, неопходно ју је покосити. По опадању плодова на земљу,
лешници се четкама или машински групишу у редове, а затим се сакупљање обавља
машински. Сакупљачи плодова најчешће раде на принципу усисивача. Нечистоће (лишће,
гранчице, остаци земљишта или омотача) се одстрањују вентилаторима или ветрењачама.
Машинско сакупљање плодова вишеструко повећава радни учинак и смањује трошкове
производње. Наиме, за 8 часова рада радник ручно може сакупити свега око 20 кг плода,
што чини 15-20 % укупне вредности производње плодова у засаду леске.
После сакупљања, плодове лешника треба просушити јер обично садрже око 30 %
влаге, а њу треба свести на 8 %. Уколико засад није већи од 1 ха, најбоље је сушење
обављати под неком надстрешницом, у хладу, у тзв. дрвеним креветима са подигнутим
даскама. За сушење је неопходно направити промају, па се на супротно постављеним
чеоним даскама праве рупе за струјање ваздуха. Слој лешника не треба да буде дебљи од
10 цм, а плодове треба мешати у пар наврата. Код производње од више тона плода-сушење
се обавља у топлој ваздушној струји, у сушницама капацитета 10-20 тона сушеног плода
дневно. Температура у сучници никада не треба да пређе 38 °C, како уље лешника не би
ужегло. Данашње индустријске сушаре имају радне температуре од 45°C и капацитет од 23 тоне сушеног плода/дневно. Код сорти чији плодови тешко испадају из омотача, а који
се ручно беру заједно с њим, потребно је исте на бетону, у танком слоју сушити до 7 дана

уз често лопатање (да се не и уплеснили), а по испадању плодова-њих сушити по већ
наведеном поступку.
„Вакум машинама“ се одстрањују празни и штури плодови, а плодови могу да се
продају у љусци или језгри. Чување плодова у љусци могуће је у јутаним или биг-баг
врећама и др. смештајним капацитетима. Класирање плодова у љусци се ради на основу
њихове крупноће. Класирање се обично ради у 3-5 категорија, зависно од сорте и земље у
којој се врши класирање. Класе имају пречник у распону 16-20 мм, док су за справљање
чоколаде најбољи ситноплодне, компактне језгре пречника 9-11 мм.
Низак садржај воде у језгри, која је заштићена љуском, омогућује знатно боље и
дуже чување у односу на плодове др. воћних врста. У хладњачи са контролисаном
атмосфером могу да се чувају и до 10 година, док у хладњачи са нормалном атмосфером
(на Т = 2-3 °C и при РВВ од 80 %) могу да се чувају до 3 године. Често се због кабастости,
чешће чува језгра а не плодови у љусци. Машинско крцкање љуске обично се ради уз
помоћ 2 паралелно постављена и назубљена ваљка који се окрећу у супротним смеровима,
и имају могућност размицања-сходно крупноћи плода. Циљ је да се љуска поломи а не
оштети језгро. Након чишћења од љуски, језгру је боље чувати у тами. Најчешће се чувају
у картонским кутијама, обложеним целофаном или у теглама, пошто под дејством
кисеоника језгра хоће да потамни. Језгра се чува са мањим садржајем влаге (6 %) него
плодови у љусци. Могуће је и избељивање језгре аскорбинском киселином (витамин C).
Најбољи показатељи успешног чувања су укус и боја језгре.
Плодови – лешници свих врста лески су јестиви. Corylus avellana и Corylus maxima
су врсте које се највише гаје за добијање лешника. Језгра лешника у хемијском погледу
представља извор великог броја врло корисних једињења, као што су уља, беланчевине,
угљени хидрати, минералне материје и витамини. Садржај уља у језгри лешника креће се
у распону 50 – 80 %, беланчевина 12 – 22 %, угљених хидрата око 14 %, шећера од 2 – 10
%, воде 3-6 % и минералних материја 1,8 – 3 %. Велика нутрициона и дијетотерапеутска
вредност језгре лешника омогућује сталан пораст потражње и потрошње од стране
кондиторске индустрије, која је и највећи потрошач, тако да она данас постаје све
значајнији предмет међународне трговине. Мања количина плодова користи се и за стону
потрошњу. Поред исхране плодови налазе широку примену и у козметичкој и
фармацеутској индустрији. У Америци се промовише да је путер од лешника хранљивији
од путера од кикирикија. Користе се и за прављење ликера.
Лешници се обрађују на различите начине, што доводи и до различитих продуката:
• „Избељени“ лешник– укљања се љуска и семењача и остаје цело језгро;
• Пржена језгра;
• Исецкана језгра у виду комадића;
• Крупан лешник, уклоњена само љуска;
• Крем од лешника;
• Уље од лешника;
• Пржени лешник, укљоњена само љуска;
• Паста од лешника (ноугат).
мр Дејан Маринковић

БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА ИНТЕРНЕТУ
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је пре две године
покренуло сајт www.agroponuda.com, са циљем да се пољопривредним
произвођачима пружи могућност да лакше и брже продају своје пољопривредне
производе путем интернета. Агропонуда је берза пољопривредних производа и
спроводи се у циљу промовисања малих пољопривредних газдинстава која
функционишу као породична газдинства. Подаци о понуђачима пољопривредних
производа постављају се бесплатно на портал www.agroponuda.com. На тај начин
се ствара база тржишних података расположивих пољопривредних производа и
ствара се подршка њиховом пласману на подручју читаве Републике Србије. Сви
пољопривредни произвођачи који су заинтересовани за овакав начин продаје
пољопривредних производа, могу се обратити саветодавцима Пољопривредне
стучне и саветодавне службе “Падинска Скела” ради постављања података на сајт.

Потребни подаци су: Име и презиме, адреса, бр пољ. газдинства, врста и
количина производа и контакт телефон.

Објављене понуде од стране ПССС Падинска Скела у 01.11.– 27.11. 2016.године

КАТЕГОРИЈА

БРОЈ
ОБЈАВЉЕНИХ
ВРСТА ПРОИЗВОДА
ПОНУДА

ПОНУЂЕНА
КОЛИЧИНА
РЕАЛИЗОВАНО

РАТАРСКИ

КУКУРУЗ
7

УСЕВИ

1467 T

4

20 Т,500 комада

КУПУС, РЕН

ПОВРЋЕ

2

1

ЖИВА СТОКА
ЖИВА СТОКА

ТОВЉЕНИЦИ> 120кг

2

ПРАСАД
1
(15-26 КГ)

2

1

2
1

Преглед цена (РСД) са зелене, кванташке и сточне пијаце у Београду за период
14.11.2016.- 21.11. 2016. године

Поврће
Производ

Блитва
Брокола

Карфиол
Кромпир
бели
Паприка
(шиља)
Лук црни

Пијачна цена
стоке

Воће

Кванташ Зелена Производ

Кванта
ш
Дин/кг

Зелена

Дин/кг

Дин/кг

16.00

30.00

Банана

105.00

150.00

130.00

200.00

Дуња

80.00

150.00

70.00

100.00

Орах
(очишћен)

25.00

70.00

Мушмула

Дин/кг

700.00

800.00

80.00

120.00

35.00

80.00

120.00

150.00

Јабука
(Ајдаред)

20.00

60.00

Крушка
(Виљамовка)

100.00

170.00

150.00

300.00

Спанаћ

100.00

150.00

Шљива
(сува)

Парадајз

95.00

100,00

Лимун

100.00

180.00

Тиквице

90.00

150.00

Лешник
(очишћен)

900.00

1000.00

200.00

400.00

Поморанџа

90.00

150.00

Пасуљ

Производ Жива
вага
Дин/кг
Товљеници
(80-120 кг)
Прасад 16-25кг
Товљеници
>120кг

155.00

200.00

150.00

