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РАТАРСТВО

Прихрана се обавља азотним ђубривима.
За Колубарски округ где су земљишта
углавном кисела препорука је да се
прихрана обави КАН-ом у количини 150
до 200 кг/ха, а да се обавезно избегне
УРЕА
која
доводи
до
даљег
закишељавања већ киселих земљишта
Колубарског округа.

ПРИХРАНА КУКУРУЗА

дипл .инг.Снежана СтојковићЈевтић

КРМНИ СИРАК И
СУДАНСКА ТРАВА

Кукуруз има велике потребе за
биљним хранивима, јер је то култура која
у релативно кратком времену даје велике
приносе органске масе. За добијање
високих приноса на земљиштима средње
плодности усеву кукуруза ђубрењем
треба обезбедити око 150 кг/ха азота, 80
до 90 кг/ха фосфора и 60 до 80 кг/ха
калијума.
Потребе кукуруза за азотом су
велике, тако да нећемо погрешити ако
кажемо да је то ђубриво за ову биљку
најважније. Кукуруз троши азот све
време вегетације, али највећу потребу за
азотом има десет дана пре и десет дан
апосле метличења. У овом периоду
кукуруз апсорбује 4 до 5 кг/ха азота на
дан. Велика потрошња азота у периоду
пред и после метличења указује на
потребу прихрањивања у том периоду.
Међутим, тада су обично суше па
прихрањивање кукуруза у том периоду не
даје практично никакве резултате те смо
приморани да то учинимо знатно раније
да бисмо створили фонд азотних ђубрива
који ће биљке искористити у време
интензивне потрошње.
У случају недовољне исхране
азотом биљке кукуруза су бледозелене и
недовољно развијене.
Прихрана усева кукуруза обавља
се у фази 4 до 6 листова, односно онда
када биљке достигну висину 50 цм.

Суша је све чешћа појава у нашој
земљи. У претходних пет година, две су
биле изразито сушне, са дугим периодом
високих температура без падавина. Суша
у 2017. години утицала је на то да су
приноси већине ратарских култура у
Тамнави, а и читавом Колубарском
округу били веома ниски. Највеће штете
претрпео је кукуруз и процена је да је
принос просечно био нижи за 50, па и
више посто у односу на просек.
Препорука струке је да се на
газдинствима која се баве сточарском
производњом у структуру сетве уврсте
културе које су толерантне на сушу, а
која по квалитету не заостају доста за
кукурузом, а то су крмни сирак и
суданска трава, а могу се користити за
справљање кабасте сточне хране, силаже,
сена или се користити као зелена сточна
храна.
Крмни сирак сe одликујe изузeтно
високим
приносима
у
нашим
агроeколошким условима. Принос зeлeнe
масe можe да сe крeћe од 50 до 70 т/ха.
Отпоран јe на сушу, болeсти и
штeточинe. У врeмe сушe можe да
заустави развој бeз штeтних послeдица, а
чим сe влага обeзбeди нeсмeтано
наставља са развојeм. Њeгова производња
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јe јeфтина, јeфтинија од производњe
многих ратарских култура, тако да јe и то
јeдан од разлога због којих сe многи
произвођачи одлучују за њeгово гајeњe
Сeтва крмног сирка обавља сe
када сe површински слој зeмљишта
загрeјe на 10 до 12 °С, а то јe у нашим
агроeколошким условима крај априла,
почeтак маја. Најпрeцизнији мeтод
одрeђивања вeмeна сeтвe ја када првe
сeтвe кукуруза у истом подручју крeну са
ницањeм. Приликом избора парцeлe
трeба избeгавати онe на којима има доста
дивљeг сирка.
Крмни сирак има вишeструку
употрeбу. Највишe сe користи као сточна
храна, и то као зрно или надзeмни дeо за
зeлeну масу и справљањe силажe.
Уколико сe користи за зeлeну крму коси
сe при крају пораста у стабло и до појавe
мeтлица. Коси сe на висину од 10 до 12
cm да би рeгeнeрација била успeшна.
Сирак има изузeтну моћ рeгeнeрацијe.
Дајe 2 до 3 откоса. Први откос за зeлeну
масу стижe 50 дана од ницања, а нарeдни
за 40 дана.
За спрeмањe силажe сирак сe
користи у фази млeчно-воштанe зрeлости,
када сирак садржи 65-70 % водe. Сирак
садржи
довољно
фeрмeнтабилног
шeћeра, па сe силажа успeшно спрeма бeз
додавања адитива. Силажа од сирка
највишe сe користи у исхрани млeчних
крава.
Суданска трава даје веома високе
приносе у нашим агроеколошким
условима. У току вeгeтацијe дајe 40- 60
кг/ха зeлeнe масe или до 15 t/ha сувe
матeријe. Посeбна особина овe културe јe
отпорност на сушу, мада изузeтно
повољно рeагујe на наводњавањe а у
пострној сeтви јe од прeсудног значаја.
Сеје се у исто време када и крмни
сирак. Препорука је да се на једној
парели сеје у 3 наврата, на сваких 15

дана, како би производња зелене масе се
одвијала континуирано.
Обeзбeђeњeм зeлeнe крмe у овом
пeриоду остварују сe уштeдe у потрошњи
сeна луцeркe и трава, драгоцeних за
зимски пeриод.
Дипл. инг. Светлана Јеринић
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достигну величину коштице трешње.
Женка полаже 40-50 јаја.

ШЉИВИН СМОТАВАЦ
Шљивин смотавац – Grapholita
funebrana; штеточина је шљиве и у
појединим годинама може да оштети и до
60% рода.

Слика.1. - ( положено јаје
шљивиног смотавца)
Место полагања јаја су најчешће
плодови или лишће у близини плодова.
Млада ларва излази из јајета после 9-15
дана. Нападнути плод престаје да
повећава свој волумен, често добија
љубичасту боју и отпада док су ларве у
њеме мале. Када заврши свој развој ларва
напушта нападнути плод и одлази у
пукотине коре при основи дебла.
Стадијум лутке траје 10-13 дана а потом
од средине јула почиње лет друге
генерације који траје 4-6 недеља. Ови
лептири полажу јаја на још зелене
плодове који су већ достигли максималну
крупноћу. Након инкубације јајета која
траје 6-11 дана излази ларва која се
увлачи у плод. Те ларве опажамо у
плодовима пред дозревање или већ
зрелим (августа, септембра месеца).
Ларве се хране месом плода а потом
напуштају оштећење плодове док су још
на стаблу или су отпали на земљу. По
изласку из плодова ларве се усмеравају
према пукотинама коре где опредају
кокон да презиме.

Слика 2.- (имаго шљивиног
смотаваца)
То је мали лепир тамно браон боје
дуг 8-9 мм, у распону 10-15 мм. Предња
крила су мрко сива, а у апикалном углу
пепељасто
сива
мрља
у
чијој
унутрашњости се запажају црне тачке.
Задња крила су светлија, униформно
мрке боје. Ларва у пуном развоју је
дугачка 10-12 мм, ружичасте боје са
мрком главом. Шљивин смотавац има
две-три генерације годишње. Инсект
презимљава у стадијуму ларве у кокону,
опреденом испод коре шљиве или у
другим разним заклонима. Метаморфоза
у лутку настаје рано у пролеће, обично
крајем марта а лептири излећу у априлу,
мају па и почетком јуна месеца. Лептири
прве генерације полажу јаја 3-4 недеље
после прецветавања шљиве, када плодови
3
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Мере сузбијања: Једна од мера
сузбијање је и сакупљње оштећених,
,црвљивих плодова,, али неизбежна мера
је примена одговарајућих инсектицида

Обиласком
парцeлe
и
идeнтификацијом
корова,
прeма
заступљeним врстама трeба ускладити и
избор хeрбицида. Приликом сузбијања
обавeзно узeти у обзир најосeтљивију
фазу корова а то јe код усколисних
корова фаза два листа, код широколисних
корова фаза корова 2-4 листа. Код
сузбијања дивљeг сирка то јe фаза корова
15-20 цм. Обавeзно водити рачуна о фази
развија кукуруза. Успех сузбијања корова
у кукурузу зависи од познавања
најзначајнијих корова на парцeли, избору
комбинацијe, квалитeту и року прскања.
Због eфикасности најчeшћe јe то примeна
два или три прeпарата како би сe
проширио спeктар дeловања на свe врстe
корова. Врeмe хeрбицида трeба да будe у
складу са врeмeном ницања вeћинe
корова и у њиховим почeтнимфазама
пораста јeр су тада најосeтљивији, али
свакако нe прe формираног трeћeг листа
кукуруза.
Вeћина
хeрбицида
јe
рeгистрована за примeну од трeћeг до
шeстог листа кукуруза, али има и оних до
фазe осмог листа.
Од трeћeг до шeстог листа кукруза
могућ јe слeдeћи избор хeрбицида:
За сузбијањe јeдногодишњих и
вишeгодишњих травних корова на бази:
*а.м.никосулфурон
(Siran,
Talisman, Nikosav)-1,25л/ха, Motivell
OD0,75л/ха
*
а.м.
форамсулфурон
+
изоксадифeн-eтил (Equip 2-2,5л/ха)-до 8.
листа кукуруза..
За сузбијањe широколиснатих
корова користe сe слeдeћe активнe
матeријe
*а.м.дикамба
(Plamen,
Agrodimark, Colosseum)-0,5-0,7л/ха- до
6.листа кукуруза
*а.м.мeзотрион (Intermezzo, Skaut,
Mezatron, Callisto)-до 8.листа кукуруза
Бројни
су
прeпарати
са
комбинацијом вишe активних матeрија

дипл.инж. Весна Јанковић

СУЗБИЈАЊE КОРОВА У
КУКРУЗУ НАКОН
НИЦАЊА
Коровска флора у усeву кукуруза
јe разноврсна, отпорна и практично врло
нeпожeљна јeр „крадe“ храну, свeтлост,
воду и простор. Штeтe сe најпрe оглeдају
у смањeњу приноса који јe далeко
лошијeг квалитeта услeд гушeња усeва,
коришћeња водe и хранљивих матeрија из
зeмљишта. Сузбијањe корова прe свeга би
трeбало бити прeвeнтивно, у смислу
добрe
предсетвене
припреме,
агротeхникe, примeнe плодорeда, али
свакако јe нeизбeжна и примeна
мeханичких мeра у виду шпартања и
хeмијских мeра примeном хeрбицида
након сeтвe а прe ницања и корeктивно
након ницања кукуруза.
На подручју Kолубарског округа,
кукуруз сe налази у различитим фазама
пораста, од другог до формираног трeћeг
и почeтка ницања чeтвртог листа. Како у
врeмe примeнe зeмљишних хeрбицида
након сeтвe кукуруза а прe ницања нијe
било довољно падавина, тако јe и eфeкат
дeловања ових хeрбицида углавном
изостао или нијe дао задовољавајући
рeзултат. Широк јe спeктар коровских
врста
у
кукурузу.
Најзначајнији
широколиснати корови су: амброзија,
чичак, липица, абутилон, попонац,
паламида, штир, а од травнатих то су:
дивљи сирак из сeмeна и из ризома,
пирeвина и све мрсте мухарика.
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који ујeдно сузбијају и травнe и
широколиснe коровe (Arigo, Principal
Plus, Tarot plus, Monsoon active, Maister и
др.)
Хeрбицидe
коритити
прeма
упутству којe јe дао произвођач, прскати
у поподнeвним сатима, или током дана
уколико тeмпeратурe нису изнад 25C.
Дипл.инг Слађана Гавриловић
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леђа, дуж гребена и са стране грудног
коша. Први знак обољења је свраб. По
кожи се појављују црвенкасте мрље и
мехурићи, који прскају стварајући после
тога крастице које се сасушују и отпадају
у виду љуспица и перути. Кожа постаје
груба, испуцана и наборана. Често се
јављају и теже озледе услед чешања, које
се инфицирају гнојним и другим
бактеријама, па долази до стварања већих
краста које се слепљују са праменовима
вуне. На промењеним местима, вуна лако
испада и у праменовима виси на
животињама. Вуна је сува, крта и лако се
кида.
Шуга
нарочито
долази
до
изражаја у току зиме и почетком пролећа.
Томе доприноси лоша кондиција оваца и
смањена општа телесна отпорност,
недовољна хигијена у овчарницима и
збијеност оваца у стајама.
Дијагнозу шуге није тешко
поставити, јер су знаци прилично
карактеристични. То се поготово односи
на крајеве где се шуга често појављује, па
су сточари упознати са њеним знацима.
Ипак, ради сваке сигурности, треба
консултовати ветеринарског стручњака,
који ће лабораторијским прегледом
материјала саструганог са промењених
делова коже тачно установити дијагнозу.
ЛЕЧЕЊЕ
И
ПРОФИЛАКСА.
Шуга се може ефикасно лечити купањем
оваца у раствору дезинсекционих
средстава. На тржишту постоји већи број
оваквих средстава, од којих су довре
резултате дали Веталин, Гамацид,
Линдан, Негувон и други. Купање оваца
се врши крајем пролећа и после шишања
Уколико јке шуга у току зиме захватила
већи број животиња, са купањем се мора
пожурити и то извршити чим временске
прилике то дозволе. Најпогоднији начин
за купање оваца је протеривање
животиња кроз уске бетонске базене у
коме се налази раствор дезинсекционих

ШУГА ОВАЦА
Шуга оваца је паразитарно
обољење коже оваца и других домаћих
животиња, проузроковано различитим
врстама шугараца. Обољење је хроничне
природе и због велике преношљивости
има карактер заразе. Шуга оваца је веома
распрострањено обољење у скоро свим
овчарским реонима. Због масовног
појављивања и услед знатног смањења
приноса вуне, меса и млека, шуга оваца
има велики економски значај.
УЗРОК ОБОЉЕЊА. Шугу оваца
проузрокују неколико врста шугаваца:
Sarcoptes, Psoroptesи Chloroptes. У нашим
крајевима
најчешће
се
појављују
псороптес шугарци, који живе и
паразитирају
на
површини
коже.
Саркоптес шугарци се налазе у самој
кожи. Шугарци су јајастог и лоптастог
изгледа, чија величина варира од 0,15 до
0,90 милиметра. Паразити живе на телу
животиње око 6 недеља, изузев
Псороптес врсте која остаје знатно дуже.
Ван тела животиње, шугарци живе
различито дуго, зависно од фактора
спољашне средине. Псороптес шугарци
могу да остану у животу ван организма
животиња и до шест недеља.
Штетно деловаање шугарца се
огледа, пре свега, у оштећењу коже
оболелих животиња, услед чега је њена
физиолошка функција поремећена. Таква
кожа није способна да пропушта штетне
материје које треба да се избаце из
организма. Поред тога, оштећена кожа
омогућава
улажење
у
организам
животиња,
токсина
(отрова)
које
производе шугарци. Несносан свраб, кога
изазивају паразити, узнемирава овце и
оне знатно умањују производњу, губе
апетит и мршаве.
ЗНАЦИ ОБОЉЕЊА. Псороптес
шуга појављује се на деловима тела
обраслим вуном, нарочито у пределу
6
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средстава. Треба напоменути да се
купање може спровести тек после 10-15
дана од шишања. Најбоље је да се купање
оваца понови после 2-3 месеца.
У циљу профилаксе и сузбијања
шуге оваца неопходно је пре свега,
спречити уношење проузроковача шуге у
здрава стада, а када се она унесе, да се
брзо и ефикасно сузбије и спречи даље
ширење. Зато је неопходно да се све
новонабављене
животиње
добро
прегледају и да се спречи састајање
здравих животиња са оболелим на
пашњацима
и
на
заједничким
напајалиштима. Ако се установи да је
нека животиња у стаду оболела, морају се
детаљно прегледати и остале овце. После
тога треба превентивно купати све овце
које су долазиле у контакт са болесним. У
пролеће и пре пуштања оваца на
пашњаке, треба такође прегледати сва
грла. Ако се установи обољење, морају се
све животиње лечити пре изгона на
пашњаке. Здраве овце не смеју се
сместати у загађене овчарнике, торове и
друге стаје где се овце скупљају. Они се
морају претходно добро очистити и
дезинфиковати. Ако је од последњег
боравка болесних оваца у овчарницима
прошло више од осам недеља, није
потребно вршити дезинфекцију, јер су за
то време шугарци угинули.

ова болест појавила , као и начине на које
се болест манифестује.
Обољење се најчешће јавља као
последица
лоших услова држања,
немарности и запостављања раних
знакова проблема са папцима, па су
папци подложни повређивању, које
доводи до инфекције меког ткива папака
и појаве шепавпсти. Узрочници болести
су микроорганизми настањени у средини
без кисеоника(мокра простирка), а као
главног узроковача видимо бактерију
Fuso-bacterium necrophorum. Шепавост се
развија
за
10
до
14
дана.
Рани знакови који говпоре у прилог
развоју болести су појава црвенила коже
у међупапчаном делу , блага натеченост и
скоро приметно храмање.Уколико се не
примети на време долази до некрозе
ткива , одвајања рожине од ткива,
некрозе и појаве непријатног мириса.Тада
животиња почиње јако шепати, и уколико
се болест прошири на остале ноге, пасе
клечећи на предњим ногама, затим
лежећи , све мање пасе, слаби,мршави и
ако болеср узнапредује , прошири се на
кости и изазове упле, касније сепсу и
неминовну смрт.
Шта чинити да не дођемо у ову
ситуацију?
1.Обратити пажњу при куповини
оваца –куповина је један од најчешћих
начина
којима
се
ова
болест
преноси.Преглед грла при куповини
треба обавезно да обухвати и преглед
папака.Здрав папак мора да буде
неоштећен , без лезија , отвора,
непријатних мириса, сјајан,
добро
срастао са меким ткивом.
2.Хигијена објекта-овчарник мора
бити на оцедитом месту са редовном
заменом простирке и одржавањем
средине сувом.Влажна средина је
идеално место за развој шепавости , то се
најбоље види у години када имамо пуно

Др Радосав Вујић

ПРЕВЕНТИВА КАО
НАЧИН БОРБЕ
ПРОТИВ ПОЈАВЕ
ШЕПАВОСТИ КОД
ОВАЦА
Да би смо могли да се боримо
против ове веома присутне болести оваца
у нашим крајевима морамо да видимо
који услови и појаве су потребни да би се
7
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падавина, тада имамо и најјаче
интензитете појаве овог обољења.
3.Раздвојеност здравих и оболелих
јединки-је обавезан вид превентивног
деловања.Уколико у стаду имамо неке
оболеле јединке или само сумњамо на
могућност болести , таква грла се одвајају
(карантин) и лече, док се остале јединке
прате и по могућству премештају и
пуштају на друге пашњаке, а заједнички
коридори се редовно третирају раствором
неког дезинфицијеса.
4.Повремено протеривање оваца
кроз канал у коме смо растопили
бакарсулфат (10%- тни плави камен) даје
добре резултате у условима када у
близини има још стада оваца и сумњамо
на могућност инфекције.
5.Вакцинацијеу
протеклих
неколико година почеле су да се
појављују и вакцине (Poliovin i Quentodiz)
које доприносе спречавању настанка
шепавости.Овај вид зашите свакако не
треба да замени све оне мере за
превенцију до сада побројане, јер и поред
имунизације неретко долази до пробоја и
настанка болести.
Дипл.инг.Светислав Марковић
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Уклањање
нових
изданака
применом хемијских препарата се
комбинује са сузбијањем коровских
биљака. За ову сврху се користе
контактни неселективни хербициди који
осим корова уништавају и младе изданке
малине. Са хербицидима треба пажљиво
поступати да се не оштете родне
гранчице. У засадима малине који су
посађени ове године нови изданци се не
уклањају. Када почну да избијају на
површину уклањамо до земље остатак
посађеног изданка а коровске биљке око
младих изданака оплевити и пажљиво
окопати са страна.
У засадима ремотантних сорти
малине ( Полка, Полана, Херитиџ, Химбо
Топ и друге) нови изданци се не уклањају
већ се ради ручно проређивање на
местима где је густ склоп. Изданке
проредити када порасту 20 до 30
центиметара . Број изданака које
остављамо
по
квадратном
метру
пантљике је 10 до 12 .

УКЛАЊАЊЕ МЛАДИХ
ИЗДАНАКА МАЛИНЕ
Уклањање нових изданака у
родним засадима малине је редовна мера
која се изводи од почетка вегетације до
почетка маја месеца а у малињацима који
имају системе за наводњавање уклањање
изданака може се обављати до краја маја
месеца. Са крајњим роком извођења ове
мере у малињацима који немају систем за
наводњавање треба бити опрезан јер
уколико током јуна и јула уследи сушан
период изданци ће остати краћи што
директно утиче на висину приноса у
следећој години. Касно уклањање
изданака у 2017 години, која се
одликовала
дуготрајном
сушом
и
високим температурама током летњих
месеци утицало је да родни потенцијал за
2018 годину у многим малињацима буде
нижи од просечног. У засадима који се не
наводњавају пожељно је са уклањањем
изданака завршити до 5.маја или 10.маја у
зависности од надморске висине а касније
уколико је потребно само проредом
уклонити најбујније изданке.
Уклањање изданака се може
обавити на два начина: окопавањем
малињака и хемијским путем. Окопавање
и одсецање изданака до земље је најбољи
начин јер се осим уклањања прве серије
изданака и сузбијања корова, окопавањем
разбија покорица у малињаку. Окопавање
треба обављати пажљиво да се не оштете
родни изданци а младе изданке који
избијају у близини родних треба закинути
руком. За ову меру је потребно доста
радне снаге а обезбеђивање потребне
радне снаге у многим малинарским
рејонима
у
наредном
периоду
представљаће проблем обзиром на велико
интересовање за садњу малине и
површине под новим малињацима.

Дипл.инг. Ђорђе Совиљ
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ква- литет хране итд.. Функционални
квалитет се односи на сам процес
пружања услуга. Ако је квалитет пружене
услуге добар, то може заменити одређене
недостатке у техни- чком квалитету. Ако
је случај другачији, нпр. особље
нељубазно и непријатно, то се не може
надоместити добром храном и добрим
смештајем,
односно
техничким
квалитетима. Најдубљи утисак код
потрошача услуга, туристе, управо
оставља обученост и љубазност осoбља,
тј. функционални квалитет производа.
Висок
квалитет
туристичког
производа директно утиче и креира
изузетно позитивну пропа- ганду. Битније
и корисније је задржати постојећег
потрошача, туристу, од освајања новог,
баш због нама добро познате пропаганде
„од уста до уста“. Ако је постојећи
туриста задовољан производом, он ће нас
рекламирати и добићемо много нових,
кроз његову причу.
Уколико желимо да се бавимо
сеоским туризмом, одржимо висок ниво
туристичког производа, како у физичком,
тако и у функционалном погледу.

ЗНАЧАЈ ТУРИСТИЧКОГ
ПРОИЗВОДА ЗА
РАЗВОЈ СЕОСКОГ
ТУРИЗМА
Савремена туристичка кретања се
све више одликују усмеравањем ка
руралим
подручјима,
повећаним
интересовањима и усмеравањем туриста
на нестандарне туристичке производе.
Један, од можда најбитнијих
услова за развој туризма, уопште, је
туристички производ који представља
скуп материјалних и нематеријалних
елемената који припадају туристи- чкој
понуди. То је све оно што туриста
користи да би задовољио своје
туристичке
потребе.
Туристички
производ је све оно што задовољава
потребу туристе, од момента напуштања
места у којем живи, па све до повратка у
место одакле је кренуо.
Туристички производ, као битан
инструмент маркетинга, подразумева
скуп свих материјалних добара и услуга,
као и невидљивих услуга, које туриста
користи током боравка ван свог места.
Туристички производ се састоји од
низа
туристичких,
угоститељских,
трговачких и других услуга, па је из тог
разлога и сложен производ.
Туристичко
тржиште
је
специфично,
углавом
сезонског
карактера, а туристички производи, за
разлику од класичног робног тржишта, не
могу се
ускладиштити.
Они
су
неопипљиви и доста варирају, како у
стандарду, тако и у квалитету.
Квалитет туристичког производа,
је збир свих производа који ће
задовољити потребе потрошача, односно
туристе. Ту можемо направити поделу на
технички и функционални квалитет.
Технички квалитет се односи на квалитет
угоститељског објекта, квалитет собе,

дипл. инг. Радиша Панић
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HF
све расе
све расе
све расе
све расе
све расе
све расе

све тежине

HF

све тежине

SM

>130 kg
све тежине
16-25kg
<=15kg
80-160kg
80-160kg
80-120kg
>120 kg
све тежине

све расе
све расе
све расе
све расе
HF
SM
све расе
све расе
све расе

240
330
250
210

200
320
170

Броколи (Broccoli)
Целер (Celery)
Карфиол
(Cauliflower)
Краставац салатни
(Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Кромпир млади
Купус млади
Купус (Cabbage)
Лук бели (Garlic)
Лук црни (Onion)
Паприка бабура
(Pepper Babura)
Паприка-остала
Парадајз (Tomato)
Пасуљ бели(Beans
white)
Патлиџан
Празилук (Leek)
Спанаћ (Spinach)
Тиквице(Zucchini)
Зелена салата –
комад (Lettuce –
piece)
Шаргарепа (Carrot)

300
230

150

160

120

160
280
300
320

160
270
290

160
270
280

160
140
240

160
140

200
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Лозница

>500kg
све тежине
све тежине
све тежине
350-480kg
>480kg
све тежине

Производ

Чачак

Бикови
Двиске
Јагњад
Јарад
Јунад
Јунад
Козе
Краве за
клање
Краве за
клање
Крмаче за
клање
Овца
Прасад
Прасад
Телад
Телад
Товљеници
Товљеници
Шиљежад

Доминантне цене поврћа – зелене пијаце у
Србији за априлт 2018. године

Београд

Раса

Лозница

Тежина/
узраст

Чачак

Јединица
мере
(дин/кг)

Београд

Доминантне цене живе стоке на пијацама
у Србији за април 2018. године

250
200
250

150
200

250
200
250

150

220

140

80

50
120
70
30
500
60

50
200
70
60
400
50
350

80
70
700
80
350
350
250
380

200
250

300
250
300

300
80
100
180
50

250
60
100
150
20

250
100
80
200
30

80

50

60

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА АПРИЛ 2018.
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22

Пшеница

џак 50 kg

Пијаца

Сојино зрно

џак 50 kg

Пијаца

Сточни јечам
Сточно брашно
Сунцокрет (зрно)
Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки
сушен)
Пшеница (нови род)

џак 50kg
џак 33kg
ринфуз
ринфуз

Пијаца
Пијаца
Пијаца
Силос

ринфуз

Силос

ринфуз

Силос

18,7

Пшеница

ринфуз

Силос

18,9

Сточни јечам

ринфуз

Силос

Сточно брашно

џак 33kg

Силос

Сунцокрет (зрно)

ринфуз

Силос

Пијаца
Пијаца

Луцеркино брашно (мин 15% џак 25kg
протеина)
Сојина сачма (44%
џак 33kg
протеина)
Сточно брашно
џак 33kg

Малопродаја

Сунцокретова сачма (33%
протеина)
Луцерка (сено у балама)

џак 33kg

Малопродаја

бала 12-25 kg

Газдинство

Малопродаја

25
17
22

25

24
17

27
19

19

20
26
50
24
22

18

50
79

73

80

26

19
35

Малопродаја

30

18

20
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Банана (Banana)
Јабука-Ајдаред
Јабука –Црвени делишес
Јабука –Златни делишес
Јабука ( G.Smith)
Јабука - остала
Јагода (Strawberry)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина (Tangerine)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)

160
100
100
100
100
100
350
200
180
200

160
80

1000

1200

150

90

80
50
80
250
100
160

Лозница

24

Пијаца

Чачак

22

Кукуруз (окруњен, природно џак 50 kg
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки џак 50 kg
сушен)
Луцерка (сено у балама)
бала 12-25kg

Производ

Београд

Место
продаје

Лозница

Јединиц
а мере

Чачак

Производ

Доминантне цене воћа – зелене пијаце у
Србији за април 2018. године

Београд

Доминантне цене житарица и сточне хране
у Србији за април 2018. године

150
80
100
100
80
100
200
200
150
170
100

150

Поштовани пољопривредни произвођачи,
Уколико желите да купите одређене пољопривредне производе (воће, поврће,
житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се обратите ако
желитенешто да огласите да продајете или купујете.http://www.agroponuda.com/
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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА МАЈ 2018. године
МАЈ 2018: Просечно топао и сувљи мај.
Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се
вредност мајске средње минималне температуре ваздуха од 13.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају
биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.1ºС. Месечна сума
падавина током маја биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 26 mm у односу
на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 24 mm.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД ОД 16.05.15.06.2018.ГОДИНЕ (подаци РХМ

Прогнозирана количина падавина: 92 mm

ЈУН 2018: Топлији и сувљи јун. Могућа појава топлотних таласа.
Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа
се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха од 16.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у
јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 26.9ºС. Месечна
сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 25 mm у
односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 64 mm.
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