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ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА
Органска производња је систем одрживе пољопривреде који се заснива на
поштовању еколошких принципа путем рационалног коришћења природних ресурса,
употребе обновљивих извора енергије, очувања природне разноврсности и заштите
животне средине. Методе органске производње подразумевају примену природних
поступака и материјала, а ограничавају или потпуно елиминишу употребу вештачких
средстава.
Органска производња у Србији је све популарнија и економски значајнија, а
захваљујући могућностима који се пре свега огледају у уситњеном поседу и земљишту
које није загађено штетним материјама, овај вид пољопривреде може значајно допринети
развоју руралних подручја, а тиме и пољопривреде уопште.
Производња је у складу са биолошким принципима. У органској производњи ради
се у складу са природом са задатком да се подстичу и интензивирају биолошки циклуси
унутар производне целине, укључујући микроорганизме, земљишну флору и фауну, биљке
и животиње.
Органска пољопривреда могућа је на целом газдинству, на делу газдинства или
породицном газдинству са усклађеном биљном и сточарском производњом.
Основни циљ органске пољопривреде је самоодрживост. Веома је значајно да
уравнотежени однос биљне и сточарске производње обезбеди довољно хране за исхрану
домаћих животиња, односно да сточарство обезбеди органско ђубриво. У просеку за 1 ха
биљне производње потребно је 1-2 условна грла крупне стоке (зависи од врсте и
интензитета производње). Самоодрживост се остварује разноврсношчу како
пољопривредне производње тако и пољопривредног газдинства посебно породичног типа.
У органској биљној производњи у зависности од стања земљишне парцеле и
потребних хемијских анализа, (укључујући и контролу начина коришћења земљишта у
претходне три године и производни програм за прелазни период), одређује се прелазни
период (конверзија) у трајању од 2 до 3 године. Само парцеле, које нису коришћене у
последње две године, могу се, ако испуњавају остале услове, одмах користити за органску
пољопривреду.
У прелазном периоду започиње се са вођењем књиге поља у којој свако поље има
свој лист где се уносе подаци као што су положај са оријентацијом, величина, опис
земљишта (прилог су анализе земљишта што је основа за ђубрење), планирана плодосмена
и примењене агротехничке мере (од садње до бербе). Детаљни опис агротехничких мера
(време примене, количина и др.) омогућује да се већ следеће године избегну пропусти али
и усев прати по критичним тачкама производње (нпр. сорта, расад, ђубрење, појава
болести, штеточина и корова и ефекат биолошке заштите).
У органској производњи од прелазног периода неопходно је успостављање
еколошког појаса, трака ширине 1-2 м са мешаним једногодишњим и вишегодишњим
ароматичним и другим корисним биљкама или самониклим врстама. Ови појас се
поставља на сваких 50-100 м ширине парцеле јер то је домет деловања предатора. Најбоље
је за овај појас користити мешавине једногодишњих врста (мирођија, невен, булка,
кадифица, драгољуб, фацелија, хељда, камилица и др.) са двогодишњим и вишегодишњим
врстама (цветајући и самоникли лукови, маслачак, анис, коморач, коријандер, хајдучка
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трава, одољен, детелине и др.). Појасеви обезбеђују станишта за корисне инсекте, птице а
често су то и биљне врсте које привлаче проузроковаче штеточина и болести а, најважније,
повећавају биодиверзитет и доприносе уравнотежењу односа у средини.
У органској пољопопривредној производњи вода за наводњавање мора бити 1. или
2. класе.
Основ органске пољопривреде је плодоред, као систем биљне производње,
постављен у складу са типом производње и плодношћу земљишта. Плодореду су
подређени системи обраде земљишта и ђубрење. Обрада земљишта је по правилу
редукована и не примењују се дубока обрада са превртањем пластице, већ се користе
плугови за дубоко растресања земљишта.
Ђубрење у органској производњи мора се вршити у складу са плодношћу земљишта
и врстом органске производње и дозвољена је употреба ђубрива органског порекла и
природних минералних ђубрива. Користи се стајњак, компост и зеленишно ђубриво
(заоравање свеже наџемне масе биљака које се посебно гаје за ову намену).
Квалитет стајњака зависи од врсте домаће животиње, простирке и старости ђубрива.
Може се рачунати да се са 15-20 кг стајњака на 10 м2 обезбеђује око 3,5 кг органске
материје, затим 80-100 г азота, 40-50 г фосфора и 100-130 г калијума, а време разлагања је
2-3 године. У првој години се из стајњака искористи 20-35 % азота, 20-35 % фософора и
око 67 % калијума.
Компост настаје микробиолошким разлагањем различитих органских материја и
користи се као органско ђубриво (од 0,5 до 6 кг/м2), као део земљишних смеша или за
настирање земљишта у башти.
Заштита биљака у органској пољопривреди чине методе интегралне заштите, уз
примену различитих биолошких средстава за заштиту.
У органској производњи биљне болести, штеточине и корови сузбијају се:
-правилним избором врста и сорти биља,
-правилним плодоредом,
-одговарајућом обрадом земљиштао заштитом корисних биљака и животиња и стварањем
повољнијих услова за развој природних непријатеља штеточина,
-уништавањем корова физичким и механичким путем.
Развој органске производње као и других облика одрживе пољопривреде зависи од
знања, од свести о потреби очувања природних ресурса и животне средине, али и од
економских чинилаца, тржишта као и подстицајних средстава за органску производњу и за
заштиту животне средине.
Златко Вамповац дипл. инж.
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ИСХРАНА И ПОЈЕЊЕ ГОВЕДА ТОКОМ ЛЕТЊИХ ЖЕГА
У летњем периоду препоручљиво је да се краве држане у стајама примарно хране
покошеном зеленом масом. Овакав избор хране битан је, јер ако се храна заснива више на
силажи , сену и сенажи постоји реални проблем лошег утицаја сувог оброка. Наиме
поменута кабаста хранива својом претераном употребом могу да снизе ниво суве
материјеу оброку на испод 45-50 %, колико је неопходно за корисно дејство исхране. На
сувоћу оброка посебно негативно утиче већа употреба концентрата, која се сразмерно
повећава од производних особина високомлечних грла. Краве са већом производњом
конзумирају знатно више концентрата. Постојећи проблем се решава укључивањем
хранива волуминозног типа, односно оних са већим садржајем влаге као што је требер,
наквашени суви репин резанац, сурутка, меласа шећерне репе и сл. У технички
опремљенијим условима, уколико се јави потреба за повећањем влажности у храни, може
се према процени додати одређена количина воде у микс приколице и тако комплетирани
и балансирани оброк дистрибуирати музним грлима у објекту.
За оптималан ниво конзумирања оброка неопходна је заступљеност суве материје у
оброку од око 50%. Међутим то зависи од губитка воде из организма који је израженији у
летњем периоду године. Када се говеда налазе на паши под великим су утицајем сунчевог
зрачења И високе топлоте. Зато је пожељно да висок сдадржај воде у зеленој маси буде
заступљен у што дуже периоду његове употребе. Познато је да одрасла говеда конзумирају
И до 100 кг зелене масе на дан, што представља унос од приблишно 90 л воде у организам.
Међутим , дневне потребе у води током лета достижу и до 180 л што обавезује фармера да
обезбеди одговарајуће начине за снабдевање водом.подразумева се да извориршта воде
требају да буду стално доступни грлима на паши.Неопходно је обезбедити природни и
вештачки заклон од директног утицаја сунчеве светлости на пашњаку, да би се омогућило
боље одавање топлоте, уз смањење губитка воде из организма. Без обзира на начин
држања стоке И реална решења у исхрани потребно је обезбедити квалитетно, исправно, И
правовремено снабдевање водом. Ово подрзумева да системи за водоснабдевање морају
на основу процењених потреба држаног запата да обезбеде одговарајуће количине воде, на
основу процењених потреба држаног запата. Осим тога вода мора бити хемијски и
бактериолошки исправна. Стока се у топлом периоду године мора снабдевати оптималним
количинама минералних материја, што упућује да није довољна само она количина која се
унесе путем премикса кроз редовне оброке. Разлог је интензивно одавање хранљивих минералних материја кроз зној. За ову прилику најприкладније за употребу су такозване
блок -лизалице које грла могу да користе по вољи.
Драгољуб Крајновић, дипл. инж.
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ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ
Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се води пред Управом за
аграрна плаћања умногоме је различит од поступка поводом захтева за субвенцијама из
националног буџета, превасходно због броја теренских контрола које се обавезно
спроводе. Поступак се састоји од две фазе – фазе одобравања пројекта и фазе одобравања
захтева за исплату.
У првој фази подносилац захтева је дужан да уз Захтев за одобрење пројекта
достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес
одобравања пројекта. Пошто се пројекат одобри, корисник може започети инвестицију и
завршти је у року који му је решењем о одобравању пројеката наложен.
Када заврши инвестицију у предвиђеном року, корисник подноси захтев за
одобравање плаћања. У Решењу о исплати ИПАРД подстицаја су наведена сва права и
обавезе које корисник мора да испоштује у наредних пет година од момента исплате.
Уверења и потврде која се достављају не могу бити старија од 30 дана од дана
подношења захтева за одобравање пројекта. Сва документа која се достављају уз захтев
морају да гласе на подносиоца. Прилажу се у оригиналу или овереној копији, а документа
на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског
преводиоца.
Документација треба да буде припремљена и послата на начин прописан
Правилником и јавним позивом. Наиме, УАП без разматрања одбацује сваки захтев за
одобравање пројекта који је поднело лице које не може да се квалификује као корисник
ИПАРД подстицаја у оквиру ове Мере, као и сваки преурањен или неблаговремен захтев,
захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог
подносиоца по истом позиву. Иако УАП по службеној дужности од надлежних органа
прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом којим се уређује општи управни поступак, подносилац одређену документацију
може и сам прибавити што је препоручљиво у циљу избегавања непредвиђених ситуација
нпр. измирења свих пореских дуговања, па и минималних.
Напомињемо да је неопходно измирити сва дуговања по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање -пензијско-инвалидско, здравствено и осигурање за случај
незапослености.
У сваком случају, ове чињенице треба проверити пре подношења захтева за
одобравање пројекта, као и све податке пријављене у РПГ. Ови подаци треба да буду тачни
и у складу са тренутним стањем на газдинству. Проверите и да ли сте у потпуности
измирили дуговања према МПШВ настала на основу раније остварених подстицаја или
кредита. Документа која доказују испуњеност критеријума рангирања не спадају у
обавезна документа од којих непосредно зависи одобравање пројекта. Међутим од ових
докумената зависи место на ранг листи, па је пожељно да их приложите уз захтев за
одобравање пројекта, јер у случају ограниченог буџета могу бити од великог значаја. УАП
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може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености
прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.
Петровић Снежана, дипл. инж.

Нова законска регулатива у производњи грожђа
Током последњих деценија прошлога века стање у српском виноградарству нагло се
погоршало. Запажени тренд смањења површина под виноградима и опадање производње
грожђа, настао је као последица промена у виноградарском и винарском сектору у домену
површина, власништва, сортимента и технологије производње. Промена укуса потрошача
као и напуштање праксе гајења сорти за добијање тзв. масовних вина довео је до обрта ка
сортама за производњу висококвалитетних вина. У том контексту, ЕУ је подстакла израду
нове рејонизације и сортних листа у Србији, којом подстиче крчење винограда из којих се
добија вино које је неконкурентно винима која се сада масовно увозе у ЕУ, а промовише
подизање засада за добијање вискоквалитетних категорија вина.
Нова политика ЕУ омогућила је финансирање извођења нове рејонизације винове
лозе у Србији, која подразумева прецизно уцртавање граница нових виноградарских
подручја (региона, рејона и виногорја, као и виноградарских оаза). Укидање некадашњих
подрејона и успостављање садашњих рејона на ниво бивших подрејона омогућило је
произвођачима да произведу више подкатегорија вина са географским пореклом на ширем
географском подручју. 2012. године донет је и нови Закон о вину, који је дефинисао
категорије вина, заједно са низом др. подзаконских аката.
У склопу актуелног Закона о вину којим се регулише производња, прерада, квалитет и
промет грожђа на тржишту Србије, дефинисана је и својеврсна база података - Виноградрски
регистар, за кога постоји обавеза уписа сваког од учесника на српском тржишту производње и
промета грожђа. Наиме, ове база података у основи имплицира обавезу сваког виноградара
(садашњег и будућег) који се појављује на тржишту као произвођач на 0,1 ха винограда и мање, а
који је лоциран у границама неког од винградарских подручја, да се бесплатно региструје.
Произвођач на регистрованој виноградарској парцели такође мора да поседује сортимент
предвиђен рејонизацијом за дато подручје, који ће гајити по прописаним системима гајења и у
границама дозвољеног приноса, како не би дошло до погоршања КВ грожђа за добијање разних
квалитетних категорија вина. Прописани сортимент и технологија гајења односе се и на
производњу стоног грожђа. Уписом у виноградарски регистар произвођач стиче право на државне
субвенције у производњи које су међу највећима у региону.
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Брисање из Регистра могуће је уколико лице уписано у њега донесе одлуку о престанку
бављења делатношћу или уколико престане да испуњава горе наведене услове. Подаци из
Виноградарског регистра, поред тога што служе утврђивању стварног стања површине под
виноградима и праћењу стања у сектору вина, служе и у контроли доделе средстава подршке.

За све ближе информације везане око уписа у Виноградарски регистар произвођачи
грожђа на територији Београда могу се обратити особама задуженим за административне
послове у надлежној београдској канцеларији Центра за виноградарство и винарство
(окрузи у надлежности: Јужнобанатски, Мачвански, Колубарски и град Београд)
Контакт особа: Иван Додок. Адреса: Омладинских бригада бр. 1 пословна зграда СИВ 3,
11070 Нови Београд, 11000 Београд, телефон/фах: 011/311-3935,011 285-6073.
Мр Дејан Маринковић

ПРЕПОРУКЕ ЗА НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА У ЗАДРУГЕ У
СРБИЈИ У БУДУЋЕМ ПЕРИОДУ
Пољопривредне задруге, представљају једно од средстава пољопривредног развоја у
развијеним западним економијама, нарочито на пољу маркетинга, прераде и снабдевања
инпутима.Србија има дугу традицију коришћења пољопривредних задруга међутим,
пољопривредне задруге које су некада успешно пословале сада су близу стања
несолвентности, или су остале потпуно без посла.
И у свету и у Србији задруге имају будућност. Док постоје мали робни произвођачи,
даваоци или корисници услуга постоји и потреба да се они међусобно повезују и удружују.
Појам „мали“ треба условно прихватити, јер ће и онај који нам се у овом тренутку чини
великим у неком тренутку у будућности бити мали. То су логичне последице све
интензивнијег укрупњавања, односно глобализације економије, како се то каже користећи
се нама мање разумљивим језиком.
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У садашњем тренутку за пољпривреднике у Србији је најважније да се организују у
задруге на локалном нивоу. Задругу треба организовати за једно или више околних села и
тако обезбедити да пољопривредници заједно наступају на тржишту. Заједно ће постати
јачи и способнији да се супроставе онима који имају интерес да им присвоје део резултата
њиховог рада само зато што нису организовани. То су, пре свега, власници силоса,
хладњача, млекара, млинова ....који им у овом тренутку требају, али којима требају њихове
житарице, уљарице, малине, млеко, товна стока....Није свеједно ако сваки појединац нуди
своје житарице, уљарице, поврће или воће, или кад понуду чине заједно. Разлоге за
заједничку понуду навели смо на почетку водича. У блиској будућности локалне
пољопривредне задруге исте врсте треба да се међусобно повезују у задруге које делују на
већем производном подручију, или у пословне задружне савезе и да тако јачају своју
позицију на тржишту. Чим довољно ојчају, задруге треба да граде своје силосе и хладњаче,
да у њима концентришу производе својих задругара, чувају их, разврставају по квалитету
и продају по ценама које су много више кад то чине при самој жетви или берби.
Перспективно, када задруге и задругари буду успли да купе или изграде своје
млекаре или кланице, своје млинове или пекаре, тек тада ће бити раме уз раме са
европским задругама. То време треба дочекати јер оно неће доћи само по себи.
Пољопривредници Србије морају сами да се изборе за то и такво време.
Своје силосе, млинове, кланице, хладњаче, извозно-увозна и /или транспортна
предузећа могу имати више појединачних задруга. Ти капацитети могу бити организовани
као друштва капитала у власништву задруга, или као задруге другог реда којима ће, као
власници, управљати задруге исте врсте које послују са задругарима на ужем или ширем
подручју.
Европске задруге су на најбољем путу да себи и својим задругарима обезбеде место
у свецкој подели рада, задрже и одрже лидерску позицију на тржишту. Задруге у Србији
су, на жалост на почетку тог пута. Да ли ће се прикључити успешном путу Европских
задруга или неће – зависи, пре свега од пољопривредника у Србији и њихове спремности
да се, на искуствима других и традицијама својих предака, определе за такав пут. То је
сопствени избор наших пољопривредника да са себи сличнима граде сопствену будућност
и будућност својих потомака.
мр Младен Павловић
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БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА ИНТЕРНЕТУ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је пре две године покренуло сајт
www.аgroponuda.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.аgroponuda.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, број пољопривредног газдинства, врста и
количина производа и контакт телефон.

ОБЈАВЉЕНЕ АГРОПОНУДЕ ПССС ПАДИНСКА СКЕЛА У ПЕРИОДУ
5.08.2018. ДО 29.08.2018. ГОДИНЕ
У горе наведеном периоду је било 28 објављених агропонуда.
КАТЕГОРИЈА
ВОЋЕ
ПОВРЋЕ
РАТАРСТВО
ЖИВА СТОКА

БРОЈ ОБЈАВЉЕНИХ
ПОНУДА
17
3
6
2
10

РЕАЛИЗОВАНО
17
3
6
2

Преглед цена (РСД) са зелене, кванташке и сточне пијаце у Београду за период
20.08.2018.- 26.08.2018. године

Поврће
Производ

Кванташ

Пијачна цена
стоке

Воће

Зелена Производ

Дин/кг Дин/кг

Кванташ Зелена
Дин/кг

Производ

Дин/кг

Боранија

80.00

150.00

Банана

95.00

120.00

Товљеници
(80-120 кг)

Брокола

120.00

200250,00

Бресква

70.00

100120,00

Бикови(≥500кг,
ХФ раса)

Краставац
салатар

40.00

80100.00

Црно
грожђе

75.00

150.00

Бикови(≥500кг,
СМ раса)

Кромпир

40.00

80.00

Јабука

45.00

60100.00

Сточна
храна

Купус

22.00

70.00

Крушка

70.00

100120,00

Лук црни

40.00

70-80.00

Малина

250.00

300400,00

Паприка
шиља

70.00

100120.00

Купина

160.00

300,00

Парадајз

40.00

100,00

Лимун

180.00

280300,00

Тиквице

25.00

60.00

Орах
(очишћен)

900.00

10001100,00

Зелена
салата

28.00

60.00

Поморанџа

125.00

200
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Луцерка сено у
балама(цена/кг)
Кукуруз,џак 50
кг, окруње,
фино сушен
Пшеница
(џак 50 кг)
Сточни јечам
(џак 50 кг)
Сточно брашно
(џак 33 кг)

Жива
вага
Дин/кг
165.00

240.00

265.00

-

24.00

22.00

24.00

22.00

