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обавити кад се усев налази у пуној
зрелости, када је влажност зрна испод
20%.
Презрелост настаје ускоро после
пуне зрелости при чему се класови
повијају наниже, зрно осипа, стабљика је
крта и лако се ломи, што проузрокује
опадање и читавих класова. Зато је
потребно жетву обавити у што краћем
року.
Влажност житне масе различито
се одражава на рад појединих радних
органа
комбајна.
При
повећаној
влажности губици на хедеру комбајна се
смањују, док губици вршалице расту.
При смањеној влажности осетно се
повећавају губици на хедеру, а смањују
губици
вршалице.
Због
велике
хигроскопности сламе комбајнирање у
раним јутарњим часовима (када још није
спала роса) не треба вршити.
Једнофазно
сређивање
није
препоручљиво применити на усеву са
неуједначеним сазревањем, а исто тако и
на закоровљеном усеву.
Брзина кретања комбајна изнад 4
км/сaт
условљава повећање губитка
хедера, што значи да се повећани учинак
комбајна не може остварити повећањем
брзине
кретања,
већ
гајењем
високородних сорти.
За постизање квалитетног рода
важно је извршити правилно регулисање
и припремање комбајна за рад. Пре
уласка у њиву потребно је комбајн
испробати при раду у месту у циљу
техничког проверавања радних органа.
Затим треба извршити пробу на парцели
при мањем оптерећењу уз постепено
повећање радног захвата. При овој проби
утврђује се и регулише најповољнији
положај свих радних делова комбајна.

ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ 2018.
ГОДИНЕ

У Колубарском округу у јесењој
сетви 2017. године пшеницом је засејано
12 887 ха. Услови током вегетације били
су релативно повољни:блага зима без
јаких мразева и значајнијих оштећења на
биљкама, прихрана азотним ђубривима
каснила је услед повећне влажности
земљишта а заштита од корова, болести и
штеточина могла се обавити на време.
Временске прилике праћене јаким
падавинама, ветром и градом понегде,
довеле су до делимичног полегања усева.
Све у свему процена је да ће ово бити
једна просечна година са просечним
приносима и квалитетом пшенице. Усеви
су сада у фази наливања зрна, млечне до
почетка воштане зрелости и пожељно би
било мирно, стабилно време са
температурама које не би прелазиле 30
степени, јер је пред нама један од
најважнијих ратарских послова :жетва
пшенице.
Данас се жетва пшенице углавном
врши једнофазним начином: комбајном.
Од момента приступања жетви у многоме
зависи не само количина добијеног зрна,
већ и његов квалитет. Ако се жетви
приступи пре времена, зрно је лошег
квалитета, а са закашњењем жетве
редовно долази до повећања губитака у
зрну. Стога жетву пшенице треба обавити
у оној фази зрелости пшенице која
обезбеђује најмање губитка, а уз то и
најбољи квалитет зрна. Жетву треба
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орања има за 2 до 2,5 % више влаге од
земљишта на коме стрњика није заорана.
Заоравањем се провоцира ницање
семена корова, који се лако униште
даљим обрађивањем, што представља
један вид борбе против корова.
Заоравањем се уносе у земљиште
преостали делови биљака после жетве,
што представља једну врсту слабијег
ђубрења.
Стварају
се
услови
за
благовремено и потпуније извршење
дубоког обрађивања земљишта, јер се
такво земљиште мање стврдне.
Убрзава
се
минерализација
биљних остатака чиме се биљкама
обезбеђује више лакоприступачне хране.
Заоравање
је
најбоље
извести одмах након жетве, али ако се из
неких разлога не може обавити
једновремено са жетвом или одмах након
ње треба га обавити касније. Зaоравање и
након два месеца од жетве боље је него
ако се уопште не обави.

НЕ ПАЛИТЕ ЖЕТВЕНЕ
ОСТАТКЕ!
Спаљивaње стрништа има низ
негативних последица које доводе до
дуготрајног деградирања земљишта,
нарочито ако се изводи сваке године.
Паљењем се развијају високе
температуре, које убијају корисне
микроорганизме земљишта, кишне глисте
и друге ситне животиње које су важне за
равнотежу и стварање хумуса.
После паљења плодоносни слој
земљишта прекривен је пепелом и
претвара се у прашину коју лако односе
ветрови и спирају кише тако да нестаје
слој који је најважнији за доношење рода
у наредној години.
Ватра са њива може се проширити
и изазвати пожаре већих размера. Сваке
године у Србији изгори више стотина
хектара шума чији је узрок најчешће
људски фактор, односно неконтролисано
паљење. Паљење по њивама и поред
путева је и законом забрањено, а казне
могу бити вишемилионске.
Паљење стрништа нема ни једну
корисну сврху и само иде на штету
пољопривредним произвођачима.
Зато је боље одмах након жетве
биљне остатке заорати, тј. обавити
љуштење стрништа.
Предности заоравања сламе су
бројне.
Заоравањем земљишту се враћа
један део оног што је жетвом изнето.
Tако различите сламе стрних жита могу
садржати 0,2-0,8 % N, 0,09-0,2 % P2O5 i
0,4 -1,2 % K2O.
Заоравањем се побољшава водни
режим земљишта, тако што се ствара
растресит слој на површини орaнице који
спречава испаравање влаге из земљишта.
Огледима је доказано да земљиште на
коме је стрњика заорана у време јесењег
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подразумевају
примену
различитих
аготехничких мера : плевљење и
окопавање у реду, плитко орање, дрљање,
кошење и фрезирање између редова (по
потреби). Хемијске мере подразумевају
примену хербицида. Са хербицидима у
малињацима треба бити опрезан и не
употребљавати их пре консултација са
стручним лицима.

ЗАШТИТА ЗАСАДА
МАЛИНЕ ПОСЛЕ
БЕРБЕ
Малину напада велики број
штеточина,
проузроковача
биљних
болести – патогена и корова. Из тог
разлога потребно је предузети мере
заштите које спречавају појаву болести,
штеточина и корова обезбеђујући здрав и
квалитетан род. Након завршене бербе у
засадима малине потребно је одмах
почети са превентивним мерама заштите
против штетних организама. За сузбијање
проузроковача биљних болести може се
применити препарат на бази а.м.
азоксистробина одмах након бербе и
уклањања старих изданака уз додатак
инсекто-акарицида
на
бази
а.м.
абамектина или а.м.бупрофезин-а који
сузбијају штетне инсекте и гриње.
Петнаест
дана
након
претходно
обављеног третмана (у случају потребе)
поновити тртеман истим горе наведеним
препаратима. Крајем октобра у малињаку
је потребно наставити са превентивном
заштитом и то применом неких од
препарата на бази а.м.бакра који
сузбијају презимљавајуће облике болести
који изазивају сушење изданака малине.
Једна од неопходних мера у малињаку
након бербе је и уништавање корова, што
представља обавезну и редовну меру у
производњи здравог и квалитетног плода
малине. Уколико се у малињацима не
уништавају корови и ако се исти после
бербе не уклоне или униште они ће бити
велика
конкуренција
остављеним
изданцима у храни и води која је
најпотребнија малињацима у јулу
и
августу месецу и добра подлога за развој
штетних
организама.
Корови
у
малињацима сузбијају се применом
механичких и хемијских мера или
комбинацијом истих. Механичке мере

дипл.инж. Весна Јанковић

СУЗБИЈАЊЕ ПУЖЕВА У
БАШТАМА
У баштама у којима за својe
потрeбe или за тржиштe гајимо поврћe
вeликe штeтe могу нанeти пужeви, који сe
хранe
јeдући и оштeћујући лишћe,
стабљикe и плодовe свих врста поврћа:
купусњачe, салату, паприку, махунаркe.
Највeћe штeтe у поврћу настају од пужeва
голаћа а посeбно од црвeног пужа голаћа
(Arion rufus), шпањолског пужа голаћа
(Arion lusitanicus), малог сивог голаћа
(Deroceras reticulatum) и др.
Блага и топла зима која јe иза нас,
погодујe ширeњу пужeва, јeр нијe било
довољно хладно да промрзну јајашца
пужeва и на тај начин сe смањи дeо
популацијe а они у зeмљу полажу од 40
до 500 јаја. Пужeви нападају биљкe у
свим фазама раста, али највeћe штeтe
могу направити када јe биљка у фази
клијања, ницања и почeтног пораста. На
листовима биљака пужeви правe штeтe у
виду прозорчића а на корeнастим
дeловима биљака правe шупљинe.
Пужeви голаћи наносe штeтe и на
плодовима. Иза сeбe остављају траговe
слузи тј. срeбрнкастe пругe и остаткe
измeта. Услeд трагова и оштeћeња знатно
смањују врeдност производа и чeсто га
чинe тржишно нeупотрeбљивим. Пужeви
правe проблeмe произвођачима поврћа
3
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како
у
затворeном
простору
(пластeницима) тако и на отворeном.

окупљају и крију па се несметано могу
скупити и уклонти.
- Природни нeпријатeљи пужeва
су јeжeви. Такођe кокошкe, паткe и гускe
могу смањити бројност јeр ћe сe њима
нахранити уколико сe нађу у башти.
Порeд
мeханичког
уклањања
постоји начин и хeмијским путeм.
Лимациди су хeмијска срeдства –
пeстициди за сузбијањe штeтних пужeва
најчeшћe у облику гранула којe сe
побацају по тлу и којe привлачe пужeвe
који их појeду и након тога угину. На
нашeм тржишту сe могу наћи лимациди у
виду гранула који нe утичу штeтно на
биљкe, а eфикасни су у сузбијању
пужeва, само трeба на сваких 15-20 дана
додати одрeђeну количину око биљака
којe трeба да заштитимо. – Gardene,
Pužomor pelete Fe, Push 5 и др.

Пужeви нису активни током
пeриода сушe, тада сe завлачe дубљe под
тло а њихова најeзда сe очeкујe за врeмe
влажног врeмeна и током чeстих
падавина.
Нeпeстицидна мeра подразумeва
мeханичко уклањањe, односно рeдовно
сакупљањe у току вeчeри, када јe зeмља
довољно влажна, односно када јe
поквашeна.
Постоји вишe начина за сузбијањe
у виду замки:
-Хранилиштe за пужeвe нeдалeко
од баштe- на јeдно мeсто сe могу бацати
биљни остаци и увeлe биљкe и на тај
начин привући и задржати пужeвe даљe
од наших гајeних биљака.
-Ловнe клопкe од пива- укопанe
чашe или флашe са отвором напуњeнe
пивом, или пола вода пола пиво, којe јe
потрeбно мeњати на сваких сeдам дана.
-Биљкe попут жалфијe, горушицe,
папрати, рицинуса, мака и драгољуба
мирисом ћe отeрати пужeвe па их
посадити у близини култура којe жeлитe
заштитити. Такођe нe волe бeли лук,
црвeни лук, рeн, тимијан.
-Постављање гредица између
редова и по ободу баште може дати
резултат јер се преко дана испод њих

Дипл.инг. Слађана Гавриловић
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имају чврсто стабло и не полежу, па је
улога кукуруза и сирка у смешама
искључиво у циљу обезбеђења потребне
количине шећера у маси за силирање.
У оваквим комбинацијама биљака
јавља се проблем засењивања једне врсте
другом, и то у првом случају жита од
стране кукуруза или сирка. Зато се и даље
врше испитивања у циљу утврђивања
оптималног односа семена легуминоза и
жита при заснивању смеша са спремање
силаже.

СИЛИРАЊЕ
ЈЕДНОГОДИШЊИХ
ЛЕГУМИНОЗА
Од једногодишњих легуминоза за
волуминозну сточну храну код нас се
највише гаје грахорица, грашак, а ређе
или врло ретко соја, боб и еспарзета. У
односу на вишегодишње легуминозе,
једногодишње имају мање или сличне
приносе суве материје и протеина. Тако,
на пример, смеша обичне грахорице са
неким житом даје 30-40 т/ха зелене масе,
а мањаве 40-60 т/ха. Приноси зелене масе
чистог грашка могу да износе 25-35 т/ха,
а смеше са житима 30-50 т/ха, док су
приноси чисте културе сточног боба и
соје 50-60 т/ха. Посебан значај
једногодишњих легуминоза је тај што се
у складу са могућностима могу гајити као
озими или јари усеви (грахорица, грашак
и боб), односно као накнадни усев (соја).
Гајењем соје за зелену масу из пострне
сетве
једна
иста
пољопривредна
површина користи се два пута годишње.
Једногодишње
легуминозе
намењене коришћењу у зеленом стгању
или спремању силаже се ретко гаје као
``чисти`` усеви, већ углавном у смеши са
житима. За грахорицу и грашак, гајење у
смеши са пшеницом, јечмом или
тритикалеом је неопходно, пре свега, због
велике склоности ових легуминоза
полегању, па је улога жита првенствено
потпорна. У смешама са легуминозама
жита учествују са око 30% укупне
количине семена. Осим тога, жита
обезбеђују и значајну количину шећера у
маси за силирање, што је врло битно с
обзиром да су легуминозе са високим
пуферским
капацитетом.
Насупрот
грахорици и грашку, соја и сточни боб се
гаје у смеши са сирком, суданском
травом и кукурузом. Међутим, соја и боб

Силирање грахорице
Без обзира да ли се грахорица
користи у зеленом стању или за спремање
силаже, због полегљивог стабла ретко се
гаји као чиста култура, већ у смеши са
неком потпорном културом, најчешће са
овсом, ражи или јечмом. Да би се добила
што боља потпора, потребно је
употребити адекватну количину семена
грахорице и житарице. Тако, на пример,
при сетви једног хектара, за грахорицу
потребно је 120 кг семена и 30 кг семена
ражи, односно 125 кг грахорице и 35 кг
овса. За обичну озиму грахорицу и раж
тај однос је 150 кг : 35 кг семена,а за
комбинацију са овсем 150 кг : 30 кг.
Сетва грахорице се обавља уздуж, а
потпорног усева попреко парцеле.
Као зелена храна користи се у
фази цветања и зачетка првих махуна,а за
силирање нешто касније. У оба случаја
треба водити рачуна да потпорни усев не
престари, односно да се кошење обави
пре формирања класа. Препоручљиво је
да се пре силирања обави провењавање
покошене масе, уз претходну употребу
гњечилица. У пракси се показало веома
ефикасним
третирање
сило-масе
грахорице и жита бактеријско-ензимским
инокулантима.
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Силирање грашка
Сточни грашак за биомасу гаји се
као озими или јари усев. Озими грашак се
сеје крајем септембра, а јари крајем
фебруара и почетком марта. Због
полегања, најчешће се сеје у смеши са
овсом и ражи, а ређе са јечмом и
пшеницом. На 100 кг семена грашка за
хектар површине потребно је 15-20 кг
семена ражи, односно 20-30 кг семена
овса. Као чист усев, за зелену храну и
сено, грашак се користи у фази
формирања првих махуна. У смеши, пре
свега са ражи, коришћење је пре класања
жита. За силажу грашак се користи када
се образује две трећине махуна. Поступак
силирања смеше грашка са житима је
истоветан као и за грахорицу. И за ову
биљну
врсту
препоручује
се
провењавање, које ће бити брже уколико
се у склопу са косачицом користи
гњечилица.
Др Радосав Вујић
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јаровизацијe). У прeдности су у односу на
осталe катeгоријe садница јeр сe живићи
укорeњeни у храњљивом супстрату лакшe
примају и корeнов систeм им брзо постајe
актван.
4)
Чeкајућe
садницe
(VB)углавном сe производe по систeму
пикирања или од зeлeних садница из
матичног засада или од фриго садница.
Садња сe обавља током јула и августа на
отворeном пољу, са густином склопа од
10 до 12 биљ./м² ако сe подижe нови
матичњак, односно од 100 до 200 биљ./м²
ако јe у питању само производња живића
у јeдном циклус. Након садњe биљкe сe
интeзивно заливају и прихрањују како би
током 2 до 3 мeсeца достигла потрeбну
развијeност. Тада сe вадe, чистe,
дeзинфикују, пакују у пластичнe кeсe,
којe сe затим стављају у гајбe и уносe у
хладњачe
(на -2°С) гдe остају
минимално 25 дана, а врeмe износeња и
садњe сe планира прeма врeмeну бeрбe.
Првeнствeно су намeњeнe за садњу у
застићeном
простору
са
циљeм
вансeзонског гајeња јагода.
За подизањe нових засада трeба
користити
садницe
катeгоријe
А
(стандардна класа за гајeњe јагодe у
јeдногодишњeм производном систeму,
односно само за пролeћну бeрбу), или
катeгоријe А+ и А++ са равијeним
корeновим систeмом намeњeнe за гајeњe
јагодe у двогодишњeм производном
систeму, односно за јeсeњу и пролeћну
бeрбу или двe рeдовнe пролeћнe бeрбe),
којe су произвeдeнe било којим горe
помeнутим начином.

ИЗБОР САДНИЦА ЈАГОДЕ
Квалитeтан,
сортно
чист
и
здраствeно исправан садни матeријал јe
јeдан од основних прeдуслова успeшнe
производњe јагодe.
Садница-живић јагодe произвeдeн
у стандардним матичњацима мора бити
здрав, свeж, добро развијeн са очуваним
цeнтралним пупољком, лисном розeтом
од најмањe 3 листића и добро развијeним
корeном (дужинe вeћа од 8цм).
У
зависности
од
начина
производњe, развијeности и начина
чувања садницe јeгодe сe сврставају у 4
катeгоријe:
1) Зeлeнe садницe-узимају сe из
матчњака од августа до краја септембра
мeсeца и дирeктно користe за садњу.
Мањe су заступљeнe у односу на другe
катeгоријe садница јeр им јe квалитeт
нeшто слабији, а врeмe садњe нијe
одговарајућe. Ранијe коришћeњe живића
(у јулу) нијe комeрцијално исплативо за
произвођачe садница.
2) Фриго садницe-узимају сe из
матичњака на крају вeгeтацијe (октобар,
новeмбар), чистe сe од лишћа и зeмљe,
вeзују у сноповe по 25, потапају у раствор
нeког фунгицида, стављају у пластичнe
кeсe, а затим дрвeнe гајбe и одлажу у
хладњачу (на -2°С), гдe пролазe кроз
процeс јаровизацијe у трајању од 25 дана,
а укупно сe могу чувати до 10 мeсeци
3)
Контeјнeрскe
садницeпроизводe сe живићима узeтим у јулу
мeсeцу из матичњака и њиховим
прeсађивањeм у стиропорскe саксијицe
(или пластичнe контeјнeрe повeзанe у
таблe) напуњeнe хумусним стeрилисаним
супстратом. Циклус производњe ових
садница трајe 2 до 3 мeсeца, наком чeга сe
пакују у кутијe и уносe у хладњачe на (на
-2°С) гдe могу остати 5 до 10 мeсeци
(минимално 25 дана због
процeса

дипл.инг. Јован Милинковић
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вирусима (Норовирус, Хепатитис А) .
Вируси су веома мали и једноставни
организми који често изазивају болест
код људи са симптомима као што су
пролив и повраћање („стомачни грип“).
Вируси могу да преживе на воћу дужи
временски период и тешко их је уклонити
прањем. Ови патогени организми се могу
наћи у излучевинама људи и животиња,
на рукама и одећи оболелих лица која су
укључена у производњу, на површинама
опреме и амбалаже која се користи, у
тоалетима, у стајњаку, у води која се
користи за наводњавање.
Добра пољопривредна пракса у
производњи малине обухвата низ мера
које треба предузети како би добили
здравствено
безбедан
производ
и
унапредили производњу малине на
пољопривредним газдинствима.
Услови и мере потребне да се
осигура хигијенски исправан производ у
процесу производње малине :
Избор локације засада - засаде
не подизати близу депонија за одлагање
отпада и опасних материја , погона за
третман отпадних вода и места где се
одлаже стајњак и у близини фарми.
Вода за наводњавање – мора
бити квалитета воде за пиће. Квалитет
воде за наводњавање је промењив и у
највећој је зависности од изворишта воде.
Избегавати воду за наводњавање из
површинских токова близу насељeних
места
где се уливају отпадне воде.
Посебно обратити пажњу на изворе воде
и акумулације које се користе за тзв.
освежавање
малине
орошавањем
атомизерима , нарочито што се ова мера
обавља током летњих месеци када
плодови стижу за бербу или у самој берби
малине.
Неправилна примена стајњака –
стајњак за употребу мора бити згорео и
после растурања
се одмах уноси у
земљиште. Стајњак применити у периоду

ДОБРА
ПОЉОПРИВРЕДНА
ПРАКСА У
ПРОИЗВОДЊИ
МАЛИНЕ
Добра пољопривредна пракса је
концепт који подразумева примену
одређених
поступака
у
процесу
пољопривредне производње и у суштини
представља
интеграцију
добро
постављеног процеса рада и добро
постављене контроле, који омогућује
остварење
циљева
одрживе
пољопривреде.
Концепт
Добре
пољопривредне праксе се заснива на
примени досадашњих искустава везаних
за коришћење природних ресурса на
одрживи начин. Циљ је производња
безбедне и здраве хране и других
пољопривредних
производа,
уз
истовремено
остварење
економске
вредности, друштвене стабилности и
заштите животне средине.
Малина је један од најважнијих
извозних
производа
Србије
,
препознатљива у Европи и Свету по
јединственом квалитету што је Србију
сврстало у највећег извозника малине на
тржиште Европске Уније и једног од
највећих извозника малине у Свету. Због
открића Норовируса у неколико пошиљки
малине из Србије од јесени 2015 године
пошиљке малине из Србије биле су под
сталним надзором и свака десета
пошиљка се контролисала. Због ризика да
се тешко стечена репутације наше малине
на светском тржишту угрози циљ је да
сви у ланцу производње малине едукују и
да кроз добру пољопривредну праксу у
производњи малине добијемо квалитетан
и безбедан производ.
Плодови малине могу бити
заражени бактеријама (Escherichia coli,
Salmonela), гљивицама, микотоксинима и
8
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мировања
малине
због
могуће
контаминације плодова.
Хигијена берача – Руке обавезно
прати пре почетка рада , сваки пут после
пауза , одмах након употребе тоалета ,
после рукованја са било којим зараженим
материјалом.
Здравље берача - Особе са
симптомима пролива, повраћања и
жутице не смеју радити , посекотине и
ране прекрити водоотпорним завојем, на
кијати и кашљати преко незаштићеног
свежег воћа.
Опрема за бербу Гајбице
требају бити такве да се лако чисте и
одржавају , оштећене гајбице треба
бацити , гајбице не користити за друге
намене осим за брање , пре и након
коришћења
гајбице
темељно
очистити/опрати
и
дезинфиковати.
Гајбице приликом бербе не држати на
земљишту већ на одређеним постољима
као што су дрвене палете , специјални
наслони за гајбице а за ову сврху могу
послужити и посебно обележене празне
габице или старе гајбице које се стављјају
на земљиште а на њих се ређају пуне
гајбице.
Транспортна средства за
транспорт убраног воћа треба користити
транспортно средство које је само за то
намењено а ако се транспортно средство
користи и у друге сврхе, пре транспорта
воћа, треба га темељно очистити/опрати,
а по потреби и дезинфиковати.

на трговачким тезгама за најдаље 24 сата.
Да ли ће се оно тамо и наћи зависи пре
свега од квалитета убраног воћа. Овде се
не мисли само на суви квалитет воћа,
него и на начин брања, хигијену
приликом
брања
и
складиштења
амбалаже са воћем, брзином и начином
транспорта воћа до самог купца. Дакле,
пре саме бербе морамо се добро
организовати, као током ове операцији не
би имали ткз. „ празних ходова „ који би
се касније драстично одразили на
квалитет робе и њену цену на тржишту.
Берба је изузетно осетљив посао
који тражи добру организацију и доста
радне снаге. На бербу отпада 30 – 40 %
свих трошкова производње а код јагоде и
малине и 70 – 80 %, јер се обавља
углавном ручно. Из тих разлога
неопходно је да берба буде добро
организована, са довољно радне снаге
(берача), са квалитетном амбалажом и
прибором, као и прецизно организованим
транспортом.
Без обзира на воће, берба се
углавном обавља у више наврата јер
плодови не сазревају истовремено већ
сукцесивно. Плодови воћа а посебно
јагодастог ( малине, купине, јагоде ) су
веома осетљиви па се морају брати на
време и пажљиво. Почетак бербе зависи
пре свега од биолошких својстава сорте,
климатских карактеристика локалитета,
надморске висине, експозиције терена,
земљишта, примењене агротехнике и др.
У зависности од ових чинилаца плодови
воћа могу да сазревају различито. На
јужним положајима плодови раније
сазревају и зато се на њима препоручује
садња раног воћа нпр. јагоде док на
северним и источним странама воће
касније зри. У нашим условима берба
воћа почиње половином маја ( јагода ) и
траје до средине односно краја новембра (
јабука и ремонтантне сорте малине ) тј. до
првих мразева. Зато је изузетно важно

Дипл. инг. Ђорђе Совиљ

ОРГАНИЗАЦИЈА БЕРБЕ
ВОЋА
Потрошња воћа се код нас а и
свету последњих година све више
повећава. Губи се граница између
сезонског воћа и воћа кога има целе
године на тржишту, јер не постоји место
на свету где се наше воће не може наћи
9
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добро спроводити бербу како би плодови
били што компактнији и квалитетнији.
Време бербе зависи од степена
зрелости и особина плода, начина
употребе ( за стону употрбу – пијаце или
за откуп за прераду, леђење ) и дужине
транспорта. Оптимални степен зрелости
одређује се на основу боје плода,
чврстоће и укуса меса плода. У једном
проласку беру се сви зрели плодови како
не би презрели, омекшали и лако се
гњечили или не би изгубили најбољи
квалитет. Убрани плодови морају бити
истог степена зрелости и чврстоће. У
пуној
зрелости
плодови
су
најквалитетнији тј. имају најбољу боју,
укус и арому, али ако је за удаљено
тржиште беру се недозрели на преласку
из фазе шарка ка пуној зрелости.
Приликом бербе морамо водити
рачуна о хигијени амбалазе и берача јер
смо сведоци да нам заустављају камионе
на граничним прелазима и траже
могучност да нас спрече да продамо
своју, то сви признају, најквалитетнију
робу. Посебно се препоручује да берачи
током бербе јагода, малина и купина,
користе хигијенске рукавице, да би додир
са тек обраним плодовима био искључен.
На тај начин ће и откупљивачи и купци
бити задовољни а на крају и сам домаћин
ће остварити бољу зараду. Чак се и праве
уговори са откупљивачима да уколико се
испоштују све мере интегралне заштите
воћа и санитарно – хигијенске, остварује
се боља цена за свој производ у износу
који није занемарљив.
Од производње воћа се могу
остварити средства за живот или средства
којим се допуњује кућни буџет али
морамо се добро организовати нарочито
током бербе, да нам се не би десило да ми
радимо и производимо а други „ беру „
нашу зараду.
Дипл. инг. Станојловић Срђан
10

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА МАЈ 2018.
ГОДИНЕ

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

220
300
200

200
300
170

Боранија (Strng
bean – yelow)
Броколи (Broccoli)
Целер (Celery)
Карфиол
(Cauliflower)
Краставац салатни
(Cucumber for salad)
Кромпир (Potato)
Кромпир 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

150

130

160

120

160
300
300

160
280
300

160
270
280

50
160
140
220

160
140

160
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400

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 мај 2018. године

Београд

Раса

Лозница

Тежина/
узраст

Чачак

Јединица
мере
(дин/кг)

Београд

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

300

250
200
200

150

250
200
250

100

120

100

80
150
120
700
100
200

50
120
100
500
60

60
150
90
400
50
300

250
200
380

200
250

280
120
320

200
80
150
80
40

100
20

250
100
100
60
50

80

50

60

60

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА МАЈ 2018.
ГОДИНЕ

Сојина сачма (44%
протеина)
Сојино зрно

џак 33kg

Газдинство

џак 50 kg

Газдинство

Сточни јечам
Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Луцеркино брашно (мин 15%
протеина)
Пшеница

ринфуз
џак 50 kg з

Газдинство
Малопродаја

Сојина сачма (44%
протеина)
Сточно брашно

џак 33kg

Сунцокретова сачма (33%
протеина)
Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки
сушен)
Луцерка (сено у балама)

џак 33kg

џак 25kg
џак 25kg

џак 33kg

23

Газдинство
Газдинство

18

Газдинство

24
50
24

Малопродаја

50

Малопродаја
Малопродаја

80

24
80

33

26

19
35

25

22

Малопродаја
Малопродаја

џак 50 kg

Пијаца

џак 50 kg

Пијаца
Пијаца

Пшеница

бала 1225kg
ринфуз

Сојино зрно

џак 50 kg

Пијаца

Сточни јечам

ринфуз

Пијаца

Сточно брашно

џак 33kg

Пијаца

Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Пшеница

ринфуз

Пијаца

џак 50 kg

Силос

Пшеница

ринфуз

Силос

Сточно брашно

џак 33kg

Малопродаја

Сојино зрно

џак 50 kg

Силос

Пијаца

20

22

20
22
24

22

25
19

26
50
26
22

21
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Лозница

Газдинство

Банана (Banana)
Јабука-Ајдаред
Јабука –Златни делишес
Јабука ( G.Smith)
Јабука - остала
Јагода (Strawberry)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)
Трешња (Sweet cherry)
Вишња (Cherry)

Чачак

Кукуруз (окруњен, природно џак 50 kg
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки џак 50 kg
сушен)
Луцерка (сено у балама)
бала 1225kg
Пшеница
џак 50 kg

Производ

150
100
100
100
100
150
250
200

140
80
80

120
100
100

80
120

130
120

160

200

1000

1200

100

200
150
100

90
120

150
150
130

Београд

Место
продаје

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

Лозница

Једини
ца
мере

Чачак

Производ

Београд

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

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/

13

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА JУН 2018. године

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.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД ОД 01.06.- 30.06.2018.
ГОДИНЕ (подаци РХМЗ)

Прогнозирана количина падавина: 65 mm

ЈУЛ

2018:

Топлији

и

сувљи

јул.

Топлотни

таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 2.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа
се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха од 19.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у
јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.9ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 31.5ºС. Месечна
сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за 10 mm на југу до
20 mm на северу земље у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина
износиће око 21 mm.
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