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ПОВРТАРСТВО
Типови пластеника


Пластеник је простор намењен гајењу биљака у делимично
контролисаним или у потпуности контролисаним условима. У
таквим просторима се најчешће гаје повртарске културе али
се доста употребљавају у хортикултури и воћарству.Постоји
већи број типова конструкција и начина монтаже пластеника.
Битни моменти су да је повремено потребно користити мрежу
за засену ради смањивања температуре лети и да је лако
обезбедити проветравање.Пластеници могу да буду са грејање
или без њега, јер постоје повртарске културе које се могу гајити
зими и без грејања
Типови пластеника на основу висине:
• ниски тунели – они су ниска форма и једноставне су
конструкције, у њима се не користе никакви начини грејања.
Углавном се користе за производњу расада и чешће за
предсезонску производњу. Они су висине од 30 до 60цм, а
њихова ширина је од 50 – 130цм. Поставлају се у различитим
дужинама, обично око 40м мада се наводи на појединим
местима да могу бити и до 200 метара. За конструкцију се
користе обично ПВЦ цеви које се лучно распоређују на 1м
растојања. За покривање се користе фолија или агротекстил,
који се са чела постављају у земљу (укопавају). У зависности од
правца постављања ниског тунела трудимо се да са северне
стране фолија буде фиксирана, насупрот томе фолија је на
јужној страни је покретна да би се олакшало проветравање.



полувисоки тунели – су нешто између, висина им је између 70 и
90цм, ширина им може бити до 3м. Ретко се на праве дужи од
20 метара. Веома су специфични и релативно се ретко срећу
на овим просторима.
• високи тунели – се начешће срећу и на њих се најчешће
мисли када се прича о пластеницима, висина им је од 1,8м до
3,6м. Што се тиче ширине пластеника то је од 4,5 до 7,5 метара.
У дужину се праве до 15м до 50м, постоје и дужи од тога само
се ретко срећу. Поред ПВЦ цеви које се користе за конструкцију
тако што се савијају, највише се користе метални профили
(цеви) који се такође лучно савијају. Фолија која се поставља
преко високих тунела може бити једнослојна или двослојна, са
тим да је предност да се при коришћењу двослојне фолије
може надувати ваздух између фолија и тако направити
ваздужни џеп који добро утиче на терморегулацију.

савремени пластеници – овај тип пластеника се одликује
великим висинама које могу ићи до 6м у висину и са друге
стране квалитетним системима за грејање. Њихова висина
им пруже добре могућности за максимално коришћење
биљака које захтевају добру висину. Од материјала за њихову
конструкцију углавном се користе алуминујумске цеви. Доста
се ради на томе да се послови и праћење комплетног стања
што је могуће више аутоматизују, што се постиже применом
савремених технологија.



Подела пластеника по ширини:
• пластеници са једним бродом
• пластеници са више бродова

ЗАШТИТА БИЉА
Превентинве мере заштите у органској
пољопривреди
У органској пољопривреди забрањена је употреба средстава за заштиту биља
(пестицида) синтетичко-хемијског порекла. За заштиту биља користе се углавном,
биљни препарати и најчешће се користе као превентивна средства, а такође и биолошка
заштита (предатори).
Конвенционални начин заштите биља подразумјева примену свих дозвољених
средстава за заштиту биља.
Интегрални систем заштите биља представља комбинацију поступака који поред
давања првенства биолошким, биотехничким и биљно-узгајивачким мерама,
ограничавају употребу хемијских средстава на минимум односно представља систем
заштите биља који подразумијева кориштење свих расположивих метода сузбијања
штеточиња, узрочника болести и корова (гајење отпорних сорти, агротехничке,
механичке, биолошке и хемијске мере) у циљу спречавања пораста њихове бројности
преко границе код које долази до економски значајних штета.
Органска заштита биља заснива се углавном на превентивним мерама. Дозвољена је
примена одређених средстава и биопестицида, али се они користе искључиво кад је
неопходно.
Превентивне мере заштите
Скупљање и спаљивање биљних остатака
Здравствено стање биљака у наредној години, у великој мери зависи од мера хигијене
поља спроведених претходне године. У том погледу, велики значај има прикупљање и
уништавање биљних остатака. У зараженим биљним остацима, одржава се и преноси
велики број патогена, првенствено проузроковача трулежи корена, приземног дела
биљке и увенућа биљака. На крају производног циклуса, након бербе или жетве,
уклонити и уништити све заражене биљне остатке, најбоље спаљивањем.
Плодоред

Плодоред је једна од најзначајнијих агротехничких мера којом се уводи смена у гајењу
биљака на одређеној површини. Плодоредом се с једне стране, ограничава могућност
да се у земљиште на којем се први пут организује гајење поврћа, брзо и најчешће трајно
унесу штетни микроорганизми и са друге стране, доприноси да се у већ зараженом
земљишту, популација паразита и штеточина одржава испод прага штетности.

Избор парцеле
Треба изабрати осунчане парцеле на благим косинама. Избегавати парцеле на
сеновитим местима или испод шуме.
Време сетве
Време сетве прилагодити тако да се биљке не налазе у осетљивој фенофази у периоду
повољном за појаву патогена и штеточина.
Правац постављања редова и размак између редова и биљака
Редове приликом сетве или садње постављати у правцу дувања честих ветрова. На тај
начин се обезбјеђује добро проветравање биљака, при чему нема задржавања високе
влажности у њиховој близини, неопходног услова за развој многих патогених гљива.
Ђубрење
Користити оптималне и препоручене дозе органских ђубрива за одређене биљне врсте.
Наводњавање
Систем за наводњавање кап по кап.
Систем гајења
Застирање земљишта малч фолијама или природним материјалима (слама, струготина,
лишће и слично).
Дезинфекција објеката и алата
На конструкцији објеката заштићеног простора, топлих леја, пластеника, задржава се
већи број паразита и штеточина. Неопходно је спровести њихово уништавање пре
почетка гајења биљака. У ову сврху најчешће се користе формалин, плави камен и
алкохол.
Дезинфекција земљишта
Подразумева се излагање земљишта или друге врсте хранљивог супстрата дејству
физичких или хемијских чинилаца у циљу уништавања штетних организама који се у
њему налазе.

Употреба сортног и квалитетног семена
Избором добре сорте и семена које носи квалитет клијавости, енергије клијања,
отпорности према проузроковачима болести и потенцијала родности, смањује се
потреба примене директних мера заштите биљака.
Употреба доброг и здравог расада
Само добар и здрав расад гарантује успех у производњи.
Контрола корова у органској пољопривреди
• ручно (окопавањем, кошењем пре него корови произведу семе);
• гајењем међуусева;
• наводњавањем пре садње (испровоцираће се раст корова), а затим обрадом земљишта
тако да усев који следи, за свој развој добија предност у времену.
Контрола болести и штеточина у органској пољопривреди
Болести и штеточине се контролишу пре свега, планирањем и применом мера опреза
као што су време и начин садње, плодоред, избор здравог и контролисаног садног
материјала и сорти отпорних на болести, применом компоста, коришћењем чисте
опреме, уклањањем болесних биљних остатака. Дозвољена је примена одређених
средстава и биопестицида, али се они користе искључиво кад је неопходно. Списак
дозвољених средстава произвођачи могу пронаћи у прилогу Правилника о методама
органске биљне производње. Такође, информације о овим средствима, као и њихове
комерцијалне називе, произвођачи могу наћи на интернету или добити у саветодавној и
стручној служби.
Цветковић Гордана, маст. инж. заштите биља

Болести и штеточине зелене салате
Због кратке вегетације, као и чињенице да се свеж лист користи у исхрани без дужег
периода складиштења, посебну пажњу треба обратити при заштити салате од болести и
штеточина. Услови гајења у заштићеном простору значајно утичу на ризик појаве
болести. Поред оптималног склопа биљака, избегавати садњу великог или оштећеног
расада, садњу у суво земљиште, јер са места оштећења, често почиње инфекција сиве
трулежи (Botrytis cinerea). Биљке заливати током топлог периода (у преподневним
часовима да не би биљке остале влажне преко ноћи) у раним фазама раста ради
акумулације воде у земљишту, да се касније не би повећавала влажност која повољно
утиче на развој пламењаче (Bremia lactucae) и беле трулуежи (Sclerotinia sclerotiorum).
Заражене биљке треба пажљиво износити да би се избегло разношење спора колико је
то могуће. Посебну пажњу посветити сузбијању корова око пластеника, јер они могу
бити домаћини многих болести и штеточина. Потребно је избалансирати ђубрење
азотом јер повећан садржај азота утиче на смањење отпорности биљака од
проузроковача болести. Најчешћи проузроковачи болести зелене салате су:
-

Phytium sp. Rhizoctonia spp., Fusarium spp. и др. – проузроковачи полегање
расада

-

Bremia lactucae - проузроковач пламењаче салате

-

Botrytis cinerea - проузроковач сиве трулежи

-

Sclerotinia sclerotiorum - проузроковач беле трулежи

-

Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. - проузроковачи бактеријских трулежи

-

Letttuce mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Big vein virus - вируси

Полегање расада (Phytium sp. Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)
Болест полегања расада представља најопаснију болест при производњи расада а
проузрокују је гљиве рода Phytium sp. Rhizoctonia spp., Fusarium spp.

Симптоми:
Болест се испољава на младим, тек изниклим биљкама у топлим лејама у виду
полегања. У почетку биљке полежу у мањим оазама, а како се болест шири и прелази са
сасушених на здраве биљке, у леји се стварају потпуно оголела места. На оболелим
деловима биљака може се запазити беличаста или сива паучинаста навлака. Болест се
брже шири када су леје покривене, ако је густ склоп биљака и ако се често залива.
Паразити се одржавају у зараженим биљним остацима, у земљишту као сапрофит и у
зараженом семену. На развој болести повољно утиче повећана влажност земљишта и
ваздуха.
Сузбијање:
Да би се спречила појава ове болести потребно је користити стерилни супстрат у
производњи расада, а у случају да се болест појави третирати препаратима на бази
пропамокарб-хидрохлорида. Препарат се користи заливањем расада у концентрацији
0,15-0,25% (15-25 ml препарата у 10 l воде).

Пламењача салате (Bremia lactucae)
Од пламењаче је угрожена производња салате у свим фазама развоја биљака и свим
циклусима гајења.
Симптоми:
Први симптоми пламењаче изгледају као светло зелене до жуте угласте пеге, оивичене
главним лисним нервима на лицу листа, а у влажним условима у оквиру пега на
наличју листа формира се бела навлака коју чине репродуктивни органи (споре). При
повољним условима (висока влажност и ниске температуре) патоген се брзо шири и
смањује принос и квалитет главица. Гљива се одржава мицелијом или ооспорама у
зараженим биљкама или биљним остацима. Примарне инфекције настају од инокулума
у земљишту или од конидија доспелих на салату помоћу ветра, конидије клијају у капи
воде. Ослобађање конидија и инфекција почиње у јутарњим часовима.
Сузбијање:
Заштита салате од проузроковача пламењаче је доста специфична, јер се она рано
користи за исхрану у свежем стању. У заштити предност треба дати превентивним и
мерама заштите расада. Превентивне мера сузбијања су: гајење салате у плодореду,
користити оцедно земљиште, сетва толерантних сората, сетву извршити тако да постоји
веће растојање у реду и измеду редова, јер то омогуцава боље проветравање,
регулисање температуре и влажности ваздуха (у затвореном простору), спречавање
задржавања воде на биљкама, избалансирано ђубрење азотом, уклањање биљних
остатака.

У нашој земљи од хемијских средстава регистровани су препарати на бази фосетилалуминијума, док се у земљама Европске Уније користе препарати на бази
хлороталонила, азоксистробина, металаксила, мандипропамида, пропамокарба,
цимоксанила.
Сузбијање штетних
организама

Превентивне мере

Полегање расада

- стерилни супстрат

Хемијски третман (активне
материје)
-

пропамокарбхидрохлорид

-

фосетил-алуминијум
хлорталонил*
азоксистробин*
металаксил*
мандипропамид*
пропамокарбхидрохлорид*

- сертификовано семе
- проветравање леја
Пламењача салате

- толерантне сорте
- плодоред
- заливање у преподневним
сатима
- уклањање биљних
остатака

цимоксанил*

- избалансирано ђубрење
-

*регистровано у
земљама ЕУ

Сива трулеж (Botrytis cinerea)
Сива трулеж паразитира салату у свим фазама развоја, као и током складиштења и
транспорта.
Симптоми:
Први симптоми на старијим биљкама се јављају у виду воденастих пега у основи листа,
пеге постају хлоротичне и прекривене сивом мицелијом. Зараза често почиње са места
оштећења лишћа. Код јако нападнутих биљка развијају се бактерије при чему се
унутрашњи листови претварају у слузасту масу. Гљива се одржава у земљишту и
зараженим биљним остацима. Висока влажност и температура погодује развоју
паразита, па се зараза брзо шири посебно у затвореном простору.

Сузбијање:
Регулисање температуре и влажности ваздуха и земљишта у заштићеном простору
представља основну меру спречавања појаве сиве трулежи. Током прохладних и
облачних дана смањити заливање биљака и тако снизити влажност ваздуха и
земљишта, уз истовремено интензивно проветравање. Уколико дође до заразе потребно
је уклонити заражене биљке. При примени фунгицида водити рачуна о броју третирања
истим препаратом због брзог развоја резистентности патогене гљиве. Комбиновати
препарате различитог механизма деловања и поштовати препоруке о максималном
броју третирања једним фунгицидом. У повољним условима за појаву овог обољења
превентивно применити фунгициде. У нашој земљи од хемијских средстава
регистровани су препарати на бази просимидона, док се у земљама ЕУ користе
препарати на бази ипродиона, ципродинила, флудиоксонила.

Бела трулеж (Sclerotinia sclerotiorum)
Бела трулеж је болест која инфицира младе, тек изникле биљке, а најчешће се јавља у
време формирања главице.
Симптоми:
Инфекција настаје у зони кореновог врата, у делу где корен излази из земље. На месту
продора патогена у корен, долази до меке трулежи, а заражена главица се лако одваја
од корена који остаје у земљишту. На делу главице који је окренут према земљи може
се видети бела густа навлака од мицелије у виду вате. Патоген се одржава у земљишту
путем склероција (црна зрнаста телашца) и заражених биљних остатака.
Сузбијање:
Регулисање температуре и влажности ваздуха и земљишта у објектима заштиченог
простора представља важну меру спречавања појаве беле трулежи. Пошто је већина
повртарских биљака осетљива према овој гљиви, вишегодишњи плодоред је једна од
основних мера борбе. Заражене биљке треба изнети из усева, а након сваке бербе
уклонити биљне остатке (смањује се инфективни потенцијал). У нашој земљи од
хемијских средстава регистровани су препарати на бази просимидона.

У земљама Европске Уније се користе препарати на бази просимидона, ипродиона,
ципродинила, флудиоксонила.
Сузбијање штетних
организама

Превентивне мере

Сива трулеж

- избегавати садњу великог
или оштећеног расада

Хемијски третман (активне
материје)
-

ипродион*

- проветравање пластеника

ципродинил*

- уклањање заражених
биљака

Бела трулеж

- плодоред

просимидон

флудиоксонил*
-

*регистровано у
земљама ЕУ

-

просимидон

- проветравање пластеника

ипродион*

- уклањање заражених
биљака

ципродинил*

- уклањање биљних
остатака

флудиоксонил*
-

*регистровано у
земљама ЕУ

Вируси (Letttuce mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Big vein virus)
Вирус мозаика салате (Letttuce mosaic virus) је један од најчешћих и најштетнијих
вирусних обољења код салате.
Симптоми:
Симптоми зависе од врсте и сорте, фазе развоја салате и услова средине. На листовима
биљака се уочавају шаре неправилног облика, или мозаик светло и тамно зелене боје.
Биљке не образују главицу, листови су закржљали и не образују розету.
Сузбијање:
Вирус се преноси семеном и вашима на неперзистентан начин, а основна мера заштите
је коришћење безвирусног семена, сетва толерантних сората, сузбијање вашију, корова
као и изношење заражених биљака.

Бактеријска трулежа (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)
Бактеријску трулеж проузрокују фитопатогене бактерије из рода Pseudomonas spp.,
Xanthomonas spp.
Симптоми:
Симптоми су најчешће у виду воденастих пега које се у условима високе влажности
шире, ткиво унутар пега трули уз непријатан мирис.
Сузбијање:
Основне мере сузбијања су плодоред, дезинфекција земљишта, често проветравање у
условима повећане влаге у заштићеном простору, уклањање заражених биљака и
биљних остатака.

Сузбијање штетних организама

Превентивне мере

Вируси

- безвирусно семе,
- сетва толерантних сората
- сузбијање вашију
- сузбијање корова
- уклањање заражених биљака

Бактеријске трулежи

- плодоред
- дезинфекција земљишта
- редовно проветравање и умерено заливање
- уклањање заражених биљака
- уклањање биљних остатака

Пужеви (Limax spp., Arion spp.)
Највече штете на салати наносе пужеви голаћи. Тело им је издужено и уско, обавијено
слузастим плаштом. Јављају се претежно на влажним теренима. Дан проводе у
заклонима, а хране се почетком вечери и ноћу.

Симптоми:
Њихово присуство се открива по слузавим траговима које остављају за собом. Поред
тога што се хране листовима салате пужеви се завлаче у главице салате и својим
изметом је загађују.
Сузбијање:
На мањим просторима сузбијање пужева се може обавити механичким путем
(скупљањем и уништавањем). На већим површинама уколико се пренамноже сузбијање
се врши лимацидима. Лимациди се користе у облику затрованих мамака. Растурају по
земљишту око биљака у траке или гомилице након заливања. Користити препарате на
бази металдехида и гвожђе фосфата.
Лисне ваши (Aphididae)
Већина лисних ваши су полифагне штеточине, оштећују велики број гајених биљака, а
одржавају се и на коровима.
Симптоми:
Заражени листови се коврџају, жуте и суше, главица заостаје у порасту. Поред
директних штета лисне ваши су и преносиоци вируса.
Сузбијање:
Ако се појаве колоније, ефикасно сузбијање је само применом хемијских препарата.
Инсектициде применити при појави првих јединки а њихову употребу треба ускладити
са временом бербе. У нашој земљи од хемијских средстава регистровани су препарати
на бази диметоата. У земљама ЕУ се користе препарати на бази тиаметоксама,
ацетамиприда, дихлорвоса, пиримифос-метила, циперметрина.
Сузбијање штеточина

Хемијски третман (активне материје)

Пужеви

- металдехид
- гвожђе фосфата

Лисне ваши

- диметоат
- тиаметоксам*
- ацетамиприд*
- дихлорвос*
- пиримифос-метил*
- циперметрин*
- * регистровано у земљама ЕУ

Због свега наведеног, као и малог броја регистрованих препарата за сузбијање штетних
организама у зеленој салати, у заштити треба предузети следеће превентивне мере:
- гајење толерантних сората,
- коришћење здравог сертификованог семена,
- коришћење стерилног супстрата у производњи расада,
- поштовање плодореда,
- оптималан склоп биљака,
- уклањање заражених делова биљака,
- уклањање биљних остатака,
- избалансирано ђубрење азотом,
- редовно уклањање корова,
- гајење на малч фолији,
- често проветравање у условима повећане влаге (у затвореном простору),
- дезинфекција земљишта (најбоље воденом паром)

Цветковић Гордана, маст. инж. заштите биља

Хемијско проређивање плодова воћа
Квалитетне плодове воћа могуће је добити добром зимском
и летњом резидбом, проређивањем, правилном исхраном,
наводњавањем и заштитом. Чак и након лоших временских
услова у време опрашивања крушке, брескве, шљиве и
јабуке, заметне се велики број плодова које биљка није у
стању да носи.
Зато су те воћне врсте развиле саморегулативне механизме
помоћу којих одбацују део плодова након заметања. Али тај
механизам није довољан да би се добио добар квалитет
плода па уколико воћари не прореде плодове, може доћи до
алтернативне родности, али и квалитет плодова може бити
лош. Уз ручно и механичко, код нас се у пракси највише
користи хемијска.
Проређивање се може обављати у различитим
фазамацветања и пораста плодова у зависности од циља.
Након јунског опадања плодова, проређивање не треба да
буде велико. Најбоље је проређивање цветова-цвасти у
условима када нема мразева да се не би трошилили
асимилати. Рано проређивање је ризично јер се могу десити
изненадни мразеви па се може десити да не буде довољно
оплођењих плодова. Ако је проређивање рађено са циљем
побољшања квалитета плода, уклањање оштећених и
развијених плодова може се обавити и након јунског
саморегулативног проређивања.
Код јабуке и крушке највећи ефекат проређивања је ако се
проређивање врши четири недеље пре бербе. Највећа
маса плодова сорте фуџи је добијена када су стабла ручно
проређена седам дана након пуног цветања, уз допунско
проређивање 60 дана након пуног цветања.
Проређивање плодова уз помоћ биљних регулатора раста
(синтетичких биљних хормона) сматра се имитацијом
природног процеса отпадања плодова, и делује путем
нарушавања ендогеног хормонског система биљке или
устаљених физиолошких процеса (фотосинтеза).

Принцип деловања је да се наношењем биорегулатора на
површину круне јабуке заустави пораст бочних плодића у
гроњи и да они отпадну, како би остао само најквалитетнији
и најкрупнији централни плодић. Ово је само имитација
природног процеса јунског проређивања бочних плодића
јабуке услед смањеног транспорта ауксина и формирања
слоја за одвајање, а све ово је настало као последица
повећане осетљивости ткива на дејство етилена под
дејством тзв. корелативне доминације централног плодића
на родној гранчици у природном процесу селективног
проређивања.
Синтетички ауксини смањењем протока биљног ауксина ка
плодићима на бочним позицијама у цвасти смањују и
њихово снабдевање асимилатима директно или
индиректно путем смањења интензитета фотосинтезе. Ово
објашњава и појаву да плодови у сенци лакше отпадају. На
овом принципу је заснована примена тербацила и
метамитрона (инхибитора фотосинтезе), као и
засењивање стабала мрежама у циљу проређивања
плодова.
Када се плодови лоше прореде, воћка улази у алтернативну
родност, поремети се равнотежа између вегетативног
пораста и родности па се проблем пренесе на више
година. Постоји више приступа хемијском проређивању.
Могу се проређивати цветови средствима за фолијарну
прихрану, док се вишак малих плодова може уклонити
ауксинима (хормонима раста), цитокининима који
стимулишу деобу ћелија, а ту су и гибералини и етилен.
Данас се хемијско проређивање плодова заснива на
примени препарата на бази синтетичких ауксина (нафтилсирћетна киселина, НАА, нафтален-ацетамида, НАД) и у
новије време цитокинина (бензиладенин, БА), као и њихових
комбинација.
Маст инж пољ за заштиту биља Душан Стојановић

АГРАРНА
ПОЛИТИКА
ПОСТУПАК КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СЕОСКОГ
ДОМАЋИНСТВА
Сеоски туризам представља одлазак туриста у руралне средине, потропшњу и промет у
циљу боравка, конзумирања традиционалних специјалитета, упознавања са традицијом,
културом живљења на селу, због одмора и задовољења рекреативних, здравствених и
других потреба туриста. Путовања ка сеоским дестинацијама су у тренду. Сеоски туризам
у савременим условима пословања усклађује економски развој и заштиту животне
средине, повезује туризам и агробизнис и подразумева рационално коришћење постојећих
ресурса, уз очување, промоцију и унапређење квалитета традиционалних материјалних и
духовних вредности. Управо овај вид туризма има користан утицај на локално
становништво кроз пословне активности у производњи хране, трговини, занатству,
прехрамбеној индустрији итд.
Уколико сеоско домаћинство намерава да постане део туристичке привреде, онда
домаћин мора да има жељу и вољу, знање и умеће да оствари идеју и испуни очекивања
гостију, мора да познаје закон, задовољи тражене стандарде и поштује прописе.
Неопходно је испоштовати законску процедуру, регистровати, тј. категорисати
домаћинство и обезбедити неопходне предуслове а потом и савладати знања и вештине
како би искористили могућност самозапошљавања, односно стицања профита у
сопственом домаћинству.
Пут до категоризације сеоског домаћинста:
1. Одлазак у локалну туристичку организацију - По закону, свако домаћинство које се бави
сеоским туризмом мора да буде категорисано и посао може да обавља
— преко локалне туристичке организације (провизија, односно административни
трошкови су минимални и износе око 4% уколико домаћин сам доведе госте, односно око
8% уколико локална туристичка организација обезбеди долазак гостију)
— преко туристичке агенције (провизија је најчешће 20%)
— или фирме која је регистрована за пружање угоститељских услуге, односно преко
другог привредног субјекта.
2. Одлазак у Скупштину града или надлежну општинску службу - Градови и општине у
надлежним управама или службама имају запослено лице које је задужено за
категоризацију смештајних капацитета.
* Лица заинтересована за категоризацију треба да попуне
• Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и/или собе
• Изјаву о испуњености стандарда за разврставање сеоског домаћинства у
одређену категорију
• Изјаву о испуњености минималних техничких услова за уређење и опремање
угоститељских објеката за смештај (сеоско туристичко домаћинство)
• Изјаву о испуњеност санитарно-хигијенских услова

3. Долазак надлежног лица у домаћинство - Лице задужено за категоризацију мора да
попуни податке тачно и прецизно, а домаћин не сме да пружи лажну слику о услугама које
може да понуди. Домаћин мора да попуни и Изјаву о испуњености минималних техничких
услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај.
* Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким
условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“, бр.
48/2012)
После попуњавања Изјаве о испуњености стандарда за разврставање сеоског
домаћинства у одређену категорију и и Изјаве о испуњености минималних техничких
услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај, на основу броја бодова,
домаћин може на лицу места да сазна коју категорију може да добије.
Комисија издаје Решење о категоризацији најкасније за 30 дана, на основу ове
документације попуњене на терену, уз потписану Изјаву о испуњености санитарнохигијенских услова и већ попуњен Захтев за категоризацију, као и доказ у уплати таксе,
који је предат надлежном органу за категоризацију.
Припремила Рашић Сузана

СТОЧАРСТВО
Сервис период код крава
Сервис период се дефинише као временски интервал између
тељења и успостављања следеће успешне концепције, то јест период
од тељења до осемењавања које резултира тељењем, после
нормалног трајања гравидности. Како је трајање стеоности биолошка
константа (9 месеци), то трајање сервис периода одређује трајање
једног међутелидбеног интервала.
Ако се жели постићи максимална репродуктивна ефикасност краве
(једно тељење за годину дана), онда сервис период не сме бити дужи
од три месеца. Због тога је веома важно да се контролише трајање
сервис периода чиме се утиче на трајање укупног међутелидбеног
интервала и последично на ниво и ефикасност годишње продукције
млека и телади.
Период од тељења до успешне концепције (сервис период) се може
поделити на два основна интервала:
1. Постпартум интервал (после порођајни)
2. Интервал од првог еструса постпартум до фертилног еструса
Постпартум интервал је период од тељења до успостављања првог
еструса. Назива се још и ациклични период, јер тада крава не овулира
и не манифестује знаке еструса. На трајање постпартум ацикличног
периода утичу бројни фактори: старост, телесна маса, телесна
кондиција и здравствено стање краве, као и ниво млечности, исхрана,
фреквенција сисања, сезона године и ефекат бика.
Већина нормалних крава (које нису оболеле или нису имале
компликација у току и после тељења) успоставља прву цикличну
оваријалну активност то јест овулира, унутар прве 3 до 4 недеље после
тељења. Код крава Сименталске расе, просечно трајање интервала
између тељења и првог еструса износи 15,5 дана. Значајно је истаћи
да прва овулација постпартум, код већине крава, пролази без
испољених спољашњих знакова еструса, тзв. тихи еструс.
Ако се први еструс јави у нормалном периоду постпартум, он се не
користи за осемењавање. Пре свега зато што није завршена
инволуција утеруса. Међутим, веома је важно да крава успостави први
еструс и да он буде евидентиран, јер је то добар индикатор здравља и
способности животиње да успешно започне еструсну цикличност и
нови репродуктивни циклус после осемењавања.
Дипл.инг. Предраг Јанковић

ВОЋАРСТВО
Водеће сорте шљиве за производне
засаде
Шљива је воћна врста која се у свету и код нас интензивно гаји.
Према подацима из литературе постоје око 2500 сорти шљиве
у свету. Сортна листа код нас обухвата сорте за производне
засаде(водеће и пратеће), сорте локалног значаја и
перспективне сорте. Од водећих сорти за производне засаде
код нас су најзначајније: Чачанска лепотица, Стенлеј, Чачанска
родна, Ваљевка и Пожегача.
Чачанска лепотица - Створена је хибридизацијом у Центру за
воћарство и виноградарство у Чачку, а призната је за нову 1975
год. Плодови се беру крајем јула или почетком августа. Користе
се за јело у свежем стању, мада се могу користити и за неке
видове прераде, (слатко, џем, ракија). Средње су крупни,
просечне масе до 40 г и округластог облика. Покожица је
тамно плава и прекривена обилним пепељком. Мезокарп је
зеленкасто жут, чврст, сочан и слатко накиселог укуса. Дрво је
кржљаво до средње бујно. Рано пророди и рађа обилно.
Самооплодна је сорта.
Стенлеј (Станлеy) - Америчка је сорта која се у Србији јаче
шири од 1956. год. Берба почиње од почетка треће декаде
августа. Средње су крупни до крупни, просечно тешки до 38г и
обрнуто јајастог облика. Боја покожице је тамно плава,
прекривена обилним пепељком. Мезокарп је зеленкасто жут,
сочан, сладуњав и просечног квалитета. Плодови су
комбиноване употребне вредности, добро се цепају. Стабло је
средње бујно и род доноси на мајским китицама.
Самооплодна је сорта.

Чачанска родна - Створена је у Центру за воћарство и
виноградарство у Чачку када и Чачанска лепотица. Плодови се
беру крајем августа. Средње су крупни, просечно 25гр.
Јајастог су облика боја покожице тамно плава са обилним
пепељком. Мезокарп је жут, сочан, слатко накисео и одваја се
од коштице. Користи се за јело као И за прераду и сушење.
Захтева редовну резидбу И осетљива је на шарку.
Ваљевка - Створена је у Центру за воћарство и виноградарство
у Чачку, а призната је за нову 1985 год. Плодови стижу за бербу
крајем августа или почетком септембра. Крупноћа зависи од
приноса, варира И креће се од 20-40гр. Овалног су облика И
мало издужени. Боја покожице је плава и прекривена
пепељком. Мезокарп је жут, сочан и слатко накиселог укуса и
одваја се од коштице. Могу се користити за јело у свежем
стању, прераду и сушење. Стабло је средње бујно, густе
крошње са трноликим израштајима на једногодишњим
гранчицама. Захтева редовну резидбу.
Пожегача (селекционисана) - Непознатог је порекла и
представља сорту са најквалитетнијим плодовима не само код
нас већ и у читавом свету. Обилује низом типова различитих
биолошко-привредних особина који се посебно разликују по
крупноћи плода и родности. Плодови се беру крајем августа
или почетком септембра, а у хладнијим подручјима и на већим
надморским висинама много касније. Плодови су ситни,
просечне масе 15-17гр, са тим што постоје типови са масом
плода већом од 25гр. Јајастог су облика са тамно плавом
покожицом прекривеном обилним пепељком. Месо је златно
жуто, чврсто, сочно и препознатљивог, слатко накиселог укуса.
Плодови се користе за разне видове прераде.Цепача је.
Стабло је умерено бујно са препознатљивим танким и
релативно кратким родним гранчицама. Осетљива је на
болести, посебно на шарку, што јој ограничава даље ширење.
Срећко Вукашиновић, дипл. инг.

МЕЛИОРАЦИЈЕ

Добра припрема земљишта пресудан
фактор за висок и стабилан принос
Припремио: Рангелов Иван,дипл.инж.
Правилна и благовремена припрема земљишта је
пресудан фактор за добијање стабилних и високих
приноса.У октобру,новембру па и децембру месецу а у
зависности од влажности земљишта како припремимо
земљиште тако и планирамо принос.У овим месецима на
парцелама планираним за јаре(пролећне културе) је
потребно извести,растурити и дубоко заорати минерална
и органска дјубрива.Минерална и органска дјубрива
дозирати према износу предходне културе као и пореби
појединачне културе.

Свеж и полузгорели стајњак извести и растурити тачно
онолико колико може да се заоре одмах по
растурању,Заоравање вршити што дубље по могућношћу
и преко 35 цм.Прегорели стајњак растурати у пролеће у
предсетвеној припреми земљишта и одмах га заоравати
на дубини не мањој од 20-25 цм.

Минерална дјубрива дозирати у зависности од
агрохемијске анализе земљишта и потребе
биљака.Заоравати НПК дјубрива са мањим садржајем
азота а већим садржајем фосвора и калијума(НПК 1:3:4
или 1:3:6) у зависности од културе до културе.

Примена зеленишног ђубрива у
засадима винове лозе

Примена зеленишног дјубрива у сталним засадима подразумева
наизменично смањивање редовне класичне обраде и сетву
травно/легуминозних смеша.Предности такве обраде парцела су
вишеструке од конзервације земљишта (спречавање ерозије) до
одржања и повећања плодности земљишта,одржања повољног
водно/ваздушнг режима земљишта,топлотног режима,повећања
микробиолошких активности земљишта као и изједначавања садржаја
храњивих материја у земљишном профилу горњих и доњих слојева
орничног слоја.Време усејавања је у директној вези од тренутних
климатских услова,типа земљишта нагнутости терена и врсте биљака за
заоравање.Сетва се може обављати у зависности од влажности
земљишта од периода касног лета,јесени или у рано пролеће.Јесења
сетва има предности јер има довољо влаге за ницање и успут се смањује
одношење храњивих елемената ерозијом.Добри резултати се постижу са
сетвом озимог грашка или грахорице са смешом са озимом ражи или
јечмом.
Сетва у пролеће обавља се у зависности од метео услова и влажности
земљишта од средине до краја априла.Препорука су уљана
репица,легуминозе,ст.боб,грахорица ,лупина,крсташице,грашак.Сетва
се може обављати у сваком реду или наизменичим комбиновањем у
сваком другом реду.
Најболе време заоравања засејаних култура је у фази максималног
пораста у фази цветања више од 55% .Заоравање травно/легуминозних
биљака у парним редовима у једној години односно засејавање и
заоравање непарних редова у другој години.
Једини недостатак сетве биљака за зеленишно дјубриво у рано пролеће
је дужина вегетационог периода биљака од око 65 дана где се највећа
потрошња воде поклапа са највећим потребама винове лозе у истом
периоду и може доћи до дефицита воде и ако нема постављених
система за наводњавање или нема довољих количина воде од падавина
може доћи до стагнације развоја вин.лозе и пада приноса.
дипл.инг Иван Рангелов,ПССС Ниш

Одржавање повољног водног,ваздушног и
топлотног режима земљишта у сталним засадима

Обрадом земљишта већ подигнутих сталних засада воћа и винове лозе уз
друге аготехничке мере у сталним засадима контролишемо развој
коровских биљака,одржавамо и повећавамо плодност земљишта.
Правилним уносом огранских и минералних дјубрива а према
резултатима агрохемијске анализе земљишта и у зависности од фазе
развоја биљака директно утичемо на квалитет и количину приноса .
Ограничавајући фактори производје нису само неадекватна употреба
мин.и орг.дјубрива закоровљеност парцеле већ и одржање оптималног
водно/ваздушног и топлотног режима земљишта.
То се постиже уз остале факторе и добром обрадом медјуредног
простора у засадима.Поред класичне обраде раоним плуговима као и
ротациониг орудја и подривањем тзв.чизел плуговима.
Чизел плугови имају изузетно велике предности ,после операције
разривања остаје равна површина , велика уштеда енергената нема
потребе за додатним равнањем терена,дно бразде је гребенасто што
омогућава бољу циркулацију влаге а и спречава се појава тзв.плужног
дјона који се јавља у обради раоним плуговима.
Обрада у медјуредном простору се изводи у једном проходу без слогова
и разора где нема потребе за тањирањем или фрезирањем што увелико
смањује трошкове пољопривредне производње те повећању прихода
пољ.производјача .
Обрадом чизел плуговима ствара се повољи водни,ваздушни и топлотни
режим у земљишту,уносе се и заоравају биљни остатци,органска и
минерална дјубрива у дубину,стварају се повољни услови за
одвијањефизичких,хемијских,биолошких и микробиолошких процеса као
и уништавају коровске биљке.
Обрадом медјуредног простора у сталним засадима чизел плуговима
спречава се губитак влаге у току вегетације,побољшава се проток влаге
дуж профила земљишта,боље се акумулира влага у јесењем ,зимском и
ранопролећном периоду те се смањују ефекти дефицита влаге.

Дипл.инг.Иван Рангелов,ПССС Ниш

Оптимално време за зимско-пролећно орање
Да би одредили оптимално време за орање приступићемо следећем:
Узећемо мало земље у руку и покушати да направимо грудву. Ако се
формира слепљена грудва знак је да је земљиште сувише влажно,
супротно, ако се не може формирати грудва онда је земљиште превише
суво. Уколико се формирана грудва испусти из руке са висине од једног
метра и приликом удара о тло распадне то је знак да се земљиште налази
у стању физичке зрелости за обраду.
Благовремена и квалитетна пролећна сетва зависи у првом реду од
основне обраде тј. дубоког орања. Зато је потребно да у току јесени и
зиме приступимо што раније овој агротехничкојмери.
Орање се, по могућству, обавља одмах након завршетка јесење бербе.
Међутим велика већина наших пољопривредника не успева да то оствари
на време, што не значи да треба чекати пролеће. Сваки дан или период
лепогвремена треба искористити
Дубина орања треба да буде 35 цм и више. На тежим земљиштима
дубина орања је већа, а на лакшим плића. Орање не треба изводити у
овом периоду једино на песковитим земљиштима и парцелама које се
налазе на већим стрминама. Предности зимског орања огледају се у
стварању боље структуре земљишта (мрвичасата) услед дејства мразева.
У земљишту се акумулира већа количина земљишне влаге јер у овом
периоду имамо највише падавина. Већа акумулација влаге је један од
главних услова што на засејаним парцелама где је обављено јесење
(зимско) орање имамо знатније повећање приноса.
Следећа предност је да имамо бољу минерализацију жетвених остатака
што утиче на боље биолошке особине земљишта. Приликом орања на
површину избацујемо кореновекоровских биљака који ће услед ниских
температура измрзнути и на тај начин смањујемо закоровљеност. Када на
време обавимо ову агротехничкумеру стварамо услове да у пролеће
предсетвену припрему земљишта обавимо лакше, раније и квалитетније,
а сетву спроведемо у оптималном року. Све ове предности које су
наведене у корист јесењег дубоког орања на крају резултирају
повећањем приноса пролећних култура за 20 до 30 %. Уколико оранице
ипак остану за пролећну обраду, онда то треба предузети што раније , јер
је један од главних задатака да се сачува влага сакупљена током зиме и
пролећа, а у исто време и да се оспособи за акумулирање нових
количина влаге. Због тога у пролеће треба бирати најповољнији моменат
за приступање обрађивању.
Не сме се орати сувише влажно земљиште , јер ће се оно осушити и
стврднути до те мере да се након тога не могу предузети никакви даљи
радови. Уколико је земљиште екстремно суво, треба сачекати кишу, да би
омекшало и онда орати. Дубина пролећног орања не треба бити већа од
20 цм.
дипл.инг. Иван Рангелов
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САВЕТОДАВЦИ
Ratarstvo i
povrtarstvo

Stanković Saša

Rašić Suzana

Ratarstvo i
povrtarstvo

Živković Tanja

Janković Predrag

018265732

018265732

stankovicsasa69
@gmail.com
sssrasic@gmail.com

Voćarstvo i
vinogradarstvo

018265732

tanjazivkovic63@h
otmail.com

Stočarstvo

018265732

predragjankovi
cnis@gmail.com

Rangelov Ivan

Melioracija

018265732

i.r.toplodolski@g
mail.com

Vukašinović
Srećko

Voćarstvo i
vinogradarstvo

018265732

vsrecko@hotma
il.com

Cvetković
Gordana

Zaštita bilja

018265732

gordanacvetko
vic71@gmail.co
m

Stojanović
Dušan

Zaštita bilja

018265732

dusannstojanovi
c@gmail.com

Milojić Miljan

Ratarstvo i
povrtarstvo

018265732

miljan.milojic197
4@gmail.com

