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РАТАРСТВО
ПРОИЗВОДЊА ПАПРИКЕ
Различита подручја карактеришу различите агроеколошке прилике и на тај начин
специфичности услова за узгој одређених културних биљака. Стога су одређена подручја
карактеристична за узгој појединих врста и чак и позната по узгоју појединих ратарских,
повртарских или воћарских култура. Зна се да је подручје јужне и југоисточне Србије
препознатљиво по производњи паприке, посенбно лесковачка котлина. Међутим
производња паприке је понос појединих крајева нишавског округа. Познати су
произвођачи паприке у моравској долини у селима Алексинца, Ражња и Ниша.
Паприка је „Краљица“ међу повртарским културама. Шта је то што је чини овако битном,
познатом и примамљивом за наше становништво како за узгој, тако за потрошњу? Готово
да нема домаћинства у коме домаћице не припремају ајвар. Поред тога што подручја
попут Сврљига и Гаџиног Хана нису позната по добром квалитету земљишта и услова за
производњу ове врсте, ипак се одликују производњом квалитетног плода паприке,
квалитетним производима паприке и поред не баш високих приноса. Квалитетна
осунчаност, број сунчаних дана, мањи степен појаве патогена, смањена употреба
пестицида због повољнијих услова производње, све то доприноси квалитету производње
паприке и поред нешто нижих приноса и виших трошкова у односу на интензивнија
подручја гајења. Плод паприке је изузетно богат витамином C. Садржи антиоксиданте и
важан је у људској исхрани. Неизоставна храна на трпезама и у свежем и прерађеном
стању. Поједине домаћице околине Алексинца све више се појављују на тржишту као
најпознатије произвођачице ајвара.
Паприка је топлољубива биљка и осетљива је на ниске температуре. Ниска релативна
влажност ваздуха и високе температуре (преко 30оC) онемогућују нормалну оплодњу и
доприносе отпадању цветова. Не подноси високу влажност, њене потребе за водом у току
вегетације су 800-1200 mm воде. Може да се гаји и до 1500m надморске висине, успева на
различитим типовима земљишта, најбоља су дубока и растресита земљишта.
Узгој паприке са свим својим специфичностима сврстава паприку у „Краљицу“поврћа.
Паприка тај примат може имати и међу свим ратарским културама. Почев од производње
расада, до расађивања, утицаја бројних штеточина и болести, потреба за квалитетном
минералном исхраном, до избора сортимента, квалитетног наводњавања и осталих мера
агротехнике, па све до момента бербе, дружење и живљење са овом културом права је
уметност у њеној производњи.
Паприка је врло осетљива на монокултуру, и на гајење после других сродних врста попут
парадајза, кромпира, плавог патлиџана и дувана. Луцерка, дуван и кромпир на паприку
могу пренети многе вирусе те нису препоручљиви ни као предусев паприци, нити као усев
у њеној близини.

Производња расада паприке врло је захтевна и сложена. Правилан избор здравог,
квалитетног и дезинфикованог супстрата и контејнера основ је за добијање квалитетне
биљке за расађивање. Највећи број произвођача производи паприку у топлим лејама.
Топле леје потребно је припремити смешом тресета, земљишта и згорелог стајњака уз
додатак зеолита или зеопланта који ће у стресним ситуацијама квалитетно сачувати влагу
супстрата. Топле леје морају бити добро припремљене, квалитетно дезинфиковане и да се
квалитетно проветравају. Биљка за расађивање мора бити јака, добро укорењена добро
исхрањена од првих фенофаза развића. То је основни предуслов за добијање високих
приноса. За добијање квалитетних биљака паприке повољна густина сетве је 8-10 g/m2.
Сетвом у контејнере добија се најповољнији распоред биљака и најбољи услови за
квалитетан развој кореновог система биљака. За производњу квалитетног расада пожељно
је да температура буде око 25 степени и обезбеђено квалитетно заливање. У току
производње расада потребна је и адекватна заштита од болести полегања расада,
бактериоза и пламењаче. Квалитетно и редовно проветравање важна је мера у тој борби
против патогена. Чести су пратиоц производње расада паприке појава лисних вашију и
гриња још од раних фаза производње. С тога је неопходно спровести благовремено
адекватне мере заштите одговарајућим инсектицидима.

На територији нишавског округа највећи број произвођача паприке на отвореном сами
производе расад у топлим лејама. Ова година је веома неповољна за производњу расада
паприке. Дуги и чести периоди са кишом нису омогућили квалитетна проветравања
топлих леја те се и поред заштите јавио проблем полегања расада. Како је поменути
период праћен и недостатком довољно топлоте то је и раст и развој биљака веома успорен
и недовољан за овај период. Требало би, с обзиром да је крај маја кренути са расађивањем,
а мало се произвођача може похвалити да имају квалитетан и спреман расад за
расађивање. Многи произвођачи из поменутих разлога немају ни потребан и очекиван број
биљака. Стога ће планирана производња паприке за ову годину бити смањена и
произвођачи ће због кашњења бити принуђени да сеју друге културе.

Основна обрада земљишта за паприку треба да буде на 40-60cm дубине и обавезно је да то
буде јесење-зимска обрада. Подривање је мера која може поправити водно-ваздушни
режим земљишта на шта ће паприка веома добро реаговати. Подривањем се земљиште
растреса, разбија плужни ђон и олакшава основна обрада земљишта. Подривање је
потребно обављати на 60cm дубине бар сваке четврте године. Основно ђубрење у јесен са
2/3 потребних количина фосфора и калијума предуслов је остваривања високих приноса
паприке. Паприка је биљка са високим потребама за калијумом. Калијум је од посебног
значаја у време интензивног плодоношења и тока самог сазревања паприке и квалитетног
наливања плодова. За принос паприке од 20-30т/ха потребно је око 150-200кг/ха калијума,
70-100кг/ха фосфора и 100-120кг/ха азота. Препоручује се да се у јесен под основну
обраду земљишта унесе бар 400кг/ха НПК минералног ђубрива формулације (8:16:24). У
зависности од агрохемијске анализе земљишта и обезбеђености фосфором и калијумом
као и азотом преостали део хранива унети под предсетвену припрему земљишта у облику
формулација: НПК (20:20:20) или (15:15:15). У фенофази интензивног пораста треба
обавити прихрану азотним ђубривима, а корекцију у минералној исхрани обавити
фолијарно или преко система заливања уз обавезан додатак у минералној исхрани
калцијума. Уз примену минералног ђубрива са вишим уделом калијума у јесен неопходно
је заорати до 40т/ха стајњака. Паприка веома добро реагује на повећан садржај хумуса у
земљишту. На земљиштима неутралне или благо киселе реакције уз стајњак је
препоручљиво унети 100кг/ха уреје која ће поспешити минерализацију заораног стајњака
и НПК минералног ђубрива.
Само расађивање расада паприке на већим површинама код све већег броја произвођача је
механизовано. Највећи број мањих и средњих произвођача паприке ручно расађује
паприку. Паприка се расађује у банкове са размаком око 65cm између редова, а у реду 1520cm. Заливање је поред минералне исхране мера најбитнија у узгоју паприке. Паприка је
биљка са великим потребама за топлотом и за водом , нарочито од фенофазе интензивног
плодоношења. Заливање и избор система за заливање од пресудног је значаја за ток
вегетације усева паприке и постизање добрих и квалитетних приноса. Присутни су
системи орошавања, натапања, системи кап по кап. Сигурно да сваки од система заливања
има одређене предности. Најбитнији је моменат заливања и квалитет воде. Моменат
заливања је врло битно одредити јер и сувишно заливање и превлаживање земљишта може
штетити проузроковањем развоја патогена који ће изазивати штете на усевима паприке.
Температурни шок биљке изазван разликом у температури између земљишта и воде која
се користи за заливање посебно изазива штете на плодовима паприке и изазивајући
уопште стрес на биљкама. Зато је избор момента заливања веома битан у време када су
температура воде приближни са температуром земљишта. Добар начин прилагођавања
температуре воде са температуром земљишта је чување воде у резервоарима у којима ће
достићи температуру околине пре заливања. Заштита од болести и штеточина уз
адфекватну примену свих агротехничких мера мора се допунити хемијским средствима.
Тек расађена млада биљка паприке погодна је за насељавање бројних патогена и

Избор сортимента паприке је веома битан у постизању добрих резултата приноса.
Поједина подручја су погодна за узгој одређених сората паприке на отвореном. Подручје
Алексинца карактерише велика застипљеност паприка у типу капија, попут Куртовске
капије, такозване сорте“Македонка“, коју на овим подручјима зову „Ајварка“. Ове сорте
дају изузетно висок садржај суве материје, висок квалитет и дају добре приносе. У
интензивнијим условима производње заступљене су Мадона, Аманда, Слоново Уво,
Сомборка и Дукат, сорте крупних плодова које тражи шире тржиште. Још увек су у
производњи у великој мери заступљене Бела Дуга, Жупска Рана и нове у том типу,
Силвија, Уна и Амфора.

Производња паприке увек ће бити подржана од стране и нашег и иностраног трежишта.
Нарочито ће прерада паприке у ајвар, туцану паприку и туршију бити значајна
перспектива развоја производње и прераде паприке на овом подручју. Помоћ
произвођачима у стимулисању подизања хладњача, прерадних капацитета малих и
средњих произвођача допринели би сигурнијем пласману и смањеним ризицима пласмана
веће количине производа.

Др Саша Станковић

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Бесповратна средства за прикључну механизацију и
опрему Министарства пољопривреде у 2016-ој
години
Припремила: Рашић Сузана, дипл.инж.ратарства

Велико је интересовање за уредбе и правилнике у овој години и свакодневно се
поставља пуно питања како ће бити, шта се мења од услова, да ли је износ повећан и
слично. Један од начина како информисати произвпђаче je нашa зимскa школa коју смо
одржали почетком године.
Међутим, уредбе и правилници су донешени када су предавања на зимској школи
већ завршена. Стога је битно искористити све могућности које су у оптицају и дати
одговоре произвођачима на време приликом наших обилазака, одржавањем трибина,
радионица, путем медија писаних или електронских, али и путем билтена.
У намери и жељи да успемо у томе, више о овој теми ће бити у овом броју билтена.
Наиме,
Правилник
о
подстицајима
у
примарној
пољопривредној
производњи(„Службени гласник РС”, број 105/14 од 03.10.2014. године) је замењен са
два нова правилника:
1. Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење
конкурентности достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу
биљних култура (Сл.Гласник 38/16) и
2. Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење
конкурентности достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску
производњу (Сл.Гласник 38/16)
По новим правилницима, бесповратна подстицајна средства се могу добити:
1. У примарној производњи биљних култура за производњу: житарица, индустријског
биља, ароматичног и лековитог биља, поврћа, воћа, грожђа и цвећа.
2. У примарној сточарској производњи за производњу: млека (крављег и козијег), меса
и јаја(тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, одгој оваца и
живине ради производње меса и јаја и кунића ради производње меса), конзумне рибе,
меда и других пчелињих производа.
Бесповратна средства намењена биљној производњи односе се на:
1. нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање;
2. нaбaвку нове мeхaнизaциje, oпрeмe и материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa,
кoрoвa, грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa;
3. нaбaвку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу;
4. набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;
5. изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију хладњача и набавке нове
опреме за хладњаче;

Бесповратна средства намењена сточарству односе се на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Инвестиције у пчеларству
Набавка квалитетног приплодног материјала
Набавка опреме и механизације за манипулисање чврстим и течним стајњаком
Набавка опреме и механизације за припрему и дистрибуцију сточне хране
Набавка опреме за смештај животиња
Набавка опреме за орезивање папака код крава
Набавка нове опреме за рибњаке
Набавка опреме за шишање оваца
Набавка опреме и изградња објеката за складиштење меса

Право на подстицаје има:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга, средње школе и
научно-истраживачке организације из области пољопривреде
Граница за подстицаје када је пријава на конкурс у питању је максимално 50 ха
пријављено под биљном културом за коју се опрема и механизација
планирају користити (површина под културом која је пријављена у регистру
пољопривредних газдинстава).
Субвенционисање цене нове опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране износи
40-55% од износа цене без ПДВ-а.
Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник
подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 55% од цене без пореза.
Списак маргиналних подручја можете пронаћи на http://subvencije.rs/zakoni-pravilniciuredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је од 3-6 милона динара
динара у зависности од инвестиције.
Предметна опрема и инвестиција мора бити купљена од 16. октобра претходне до 15.
октобра текуће године.
Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора
бити већи од 50,000.00 динара.
Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку
календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.
Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном
документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу:

ЗАШТИТА БИЉА
Drosophila suzukii
Налази се на EPPO A2 карантинској листи.
Drosophila suzukii је веома штетна воћна мушица пореклом из источне Азије. Први пут
је детектована у САД 2008. године. У Европи је први пут регистрована 2009. године и
то у Италији, а од 2010. забележена је у Француској, Русији, Шпанији, Словенији,
Хрватској, Б и Х. У нашој земљи, ова штеточина је први пут идентификована 2014.
године, а током 2015. године њено присуство је такође забележено.

Слика 1: Drosophila suzukii (мужјак)
За разлику од других воћних мушица, ова врста полаже јаја искључиво у здраве
плодове воћа који су у фази зрења. Женке имају веома снажну тестерату легалицу
којом пробијају површину плода и у његову унутрашњост убацују јаја. Исхраном
ларви унутар плода настају највеће штете. За свега неколико дана плодови се могу у
потпуности дезинтегрисати. Инфестирани плодови су подложни и нападу разних
патогена проузроковача трулежи. У оквиру једног плода може се развијати и
исхрањивати више ларви ове мушице. Присуство Drosophila suzukii може да буде
ограничавајући фактор за извоз нашег воћа.

Слика 2: Ларве на малинама
Drosophila suzukii напада велики број врста, јагоде, малине, купине, боровнице,
трешње, брескве, нектарине, шљиве, смокве, винову лозу и друго воће.
Одрасле јединке су величине око 3 mm. Од осталих мушица разликују се по томе што
женке имају изражену тестерасту легалицу, а мужјаци тамне пеге на предњим
крилима и 2 чешља на предњим ногама. Јаја су бела, овална, величине 0,6 mm. Ларве
су беле, муволике, пролазе кроз три развојна стадијума, а величина им се креће до 4
mm. Лутка је браон боје, величине 3 mm. Има две израслине на крају тела.

Слика 3: Drosophila suzukii (ЛЕВО-женка, ДЕСНО-мужјак)

Слика 4: тамне пеге на предњим крилима мужјака Drosophila suzukii
Ова штеточина има веома велик потенцијал размножавања. У току године може
развити и до 15 генерација. Једна женка положи једно до три јајета у плод, а током
живота положи око 360 јаја. У један плод може више женки положити јаја те се у њему
може развијати и 60 до 70 ларви.
Животни циклус може трајати 10 - 30 дана у зависности од температуре. Оптималне
температуре за развиће су 20-30 °C. На температурама преко 30 °C мужјаци постају
стерилни. У повољним условима може бити активна током целе године. Штеточина
презимљава као имаго на заштићеним местима, Своју активност започиње на
температурама изнад 10 °C, када се из скровитих места најпре појављује женка, а потом
излази мужјак. Женке активно траже плодове домаћина који сазревају. Назубљеном
леглицом зарежу покожицу плода и одлажу јаја. У плодовима у којима су одложена јаја
развијају се ларве.
Праћење Drosophila suzukii путем ловних клопки од кључног је значаја за контролу ове
штеточине. У ту сврху користе се разни типови клопки који у себи садрже атрактанте.
Могу се користити и клопке направљене од пластичних флаша. Као атрактант користи
се јабуково сирће, а на флашама је потребно направити неколико отвора за улазак
мушица пречника 4 mm. Клопке се постављају на висину од 1,8 m у крошњу дрвета на
сеновито mесто. Потребно их је празнити на сваких 7 дана, а уловљене јединке ставити
у 96% етанол и проследити у најближи Регионални центар прогнозно-извештајне
службе заштите биља. Идеално време за постављање мамака је најкасније месец дана
пре почетка зрења плодова, мада се одрасле мушице могу забележити и у другим
временским периодима када је температура стално изнад 10 °C (од априла до
септембра).

Слика 5: Клопка за Drosophila suzukii
Неопходно је и редовно праћење присуства симптома на плодовима, као и преглед
амбалаже на присуство ове штеточине. Хемијске мере контроле предузимају се у
зависности од активности Drosophila suzukii у засаду и оне су усмерене на сузбијање
одраслих јединки. Чињеница да се напад дешава у периоду зрења и да се јаја и ларве
све време развоја налазе унутар плода додатно отежава примену инсектицида.

Гордана Cветковић, спец. заштите биља
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