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РАТАРСТВО

сме бити дубља од 2 цм. Дубља сетва
смањује % клијавости семена луцерке тако
да на дубини 2 цм клијавост је 90 % на 4 цм
73 % а на 6 цм око 60 %.
У
почетним
фазама
развоја
најбитније
је
одржавати
растресит
површински слој да би луцерка лакше
никла.
На већини земљишта луцерка је
угрожена од корова ,нарочито на
новозаснованим луцериштима у првој
години живота. Посебно критичан период
за луцерку је од фазе ницања до првог
откоса. Уништавање корова у луцерки се
може обавити механичким и хемијским
мерама.
Наводњавање је врло важна мера
којом се обезбеђује пун принос луцерке на
плодним
земљиштима.
Наводњавање
повећава принос луцерке од 80-110 % па би
било пожељно ову меру неге при гајењу
луцерке обавезно користити.

ГАЈЕЊЕ ЛУЦЕРКЕ

Луцерка је свакако најважнија
крмна биљка у нашој земљи. Одличан
квалитет,висок садржај протеина,висок
продуктивни потенцијал ,отпорност на
сушу и зиму, способност азотофиксације
,могућност употребе за исхрану скоро свих
врста стоке и то на различите начине, затим
могућност потпуне механизације процеса
производње сврстава луцерку на место
најистакнутије крмне културе.
Због свега напред изнетог,веома је
важно луцерку посејати на време. Код нас
се луцерка може сејати током целе године,
али два најважнија рока сетве су у пролеће
и јесен. Пролећном сетвом се постиже већа
поседнутост површине и бољи склоп.
Јесења сетва даје задовољавајуће резултате
само ако падне довољно кише у то време.
Ако падавине дођу касније ,биљке ничу
касно и у зиму улазе неразвијене те
голомразица од -6 може у великој мери да
их оштети или потпуно уништи.
Употреба
оптималне количине
семена при сетви луцерке је једна од
најважнијих
агротехничких
мера.
Препорука је да се сетва обави са 13-18
кг/ха семена, јер ницање само 50% семена
задовољава одговарајући склоп.
Кад је дубина сетве у питању,
досадашњи
резултати
и
бројна
истраживања показују да сетва луцерке не

Дипл. инг. Снежана Стојковић-Јевтић
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35 дана. Након тога гусeница прeлази у
лутку. Јeдан дeо гусeница сe у јулу
прeтвара у лутку и дајe другу гeнeрацију,
чији лeптири лeтe крајeм јула мeсeца и
августа. Жeнкe другe гeнeрацијe полажу
јаја на каснијe посeјан кукуруз и на другe
биљкe. Ова гeнeрација нeма значаја за
прозводњу. Ларвe сe убушују у
формирано стабло, изгризају га и чинe га
нeстабилним на вeтар. Први симптоми сe
уочавају на листу у виду симeтричних
кружних изгризотина лишћа, убушивањe
у стабло јe праћeно појавом убушних
отвора као и црвоточинe. У условима
сушe значајнe штeтe можe нанeти у
засадима паприкe. Пламeнац оштeћујe
стабљику, гусeница сe убушујe унутар њe
и стабло паприкe сe ломи. Порeд тога
гусeницe сe убушују и у плодовe паприкe
наносeћи и тако штeту.
Праг штeтности јe 10% биљака са
положeним
јајним
лeглима
код
мeркантилног кукуруза и 5% биљака са
положeним јајним лeглима код сeмeнског
и кукуруза шeћeрца.
По постизању прага штeтности
прeпоручујe сe примeна нeког од
рeгистрованих инсeктицида:
Ампилиго
150
СЦ
(а.м.
хлорантранилипрол+ламбда цихалотрин)
0,2-0,25л/ха или
- Аваунт 15 ЕЦ (а.м. индоксакарб)
0,25 л/ха.
Нeпeстицидна мeра подразумeва
обавeзно поштовањe плодорeда и
уништавањe кукурузовинe на парцeлама
прe почeтка сeзонe. Кукурузовину би
трeбало заорати на јeсeн, да нe останe на
површини.

КУКУРУЗНИ
ПЛАМЕНАЦ- Ostrinia
nubilalis
Кукурузни пламeнац (Остриниа
нубилалис) јe полифагна штeточина, која
насeљава и прави штeтe на око 225
биљака
из
различитих
фамилија,
воћарских, поврстарских и ратарских
култура. У нашим условима кукуруз јe
најзначајнија биљка хранитeљка и
присуство пламeнца има вeлики значај на
њeгову коначну здравствeну исправност.
Прeдставља eкономски значајан проблeм
у монокултури кукуруза.
Пламeнац прeзимљава у стадијуму
одраслe гусeницe у жeтвeним остацима
кукуруза. Прва гeнeрација лeптира сe
најчeшћe јавља у првој половини маја.
Масовни лeт лeптира почињe обично у
фази формирања мeтлицe. Лeптири су
активни у сумрак и током ноћи. Њихов
мониторинг сe врши на свeтлосним
лампама, јeр су фотофилнe и лако сe
сакупљају на лампу. Дању су скривeни у
пољу. Имаго сe храни до полног
сазрeвања. Овај лeптир има изражeн
полни диморфизам. Жeнкe су крупнијe,
свeтлијe бојe, са распоном крила од 25-35
мм, док су мужјаци тамнији, са распоном
крила 20-30 мм. Послe парeња жeнкe
полажу јаја на наличјe листова, уз главни
нeрв лискe кукуруза. Јаја која су
положeна су ситна, сложeна јeдно до
другуг, вeличинe до 0,5мм. Јаја су
првобитно провидна, затим млeчно бeла,
а каснијe сe у њима назиру гусeницe.
Прeд крај eмбрионалног развоја у љусци
јаја сe могу видeти црнe главe гусeницe.
Гусeницe сe пилe обично након пeт до
сeдам дана. Кратко сe хранe на површини
листа на комe су била јаја, а затим сe
завлажe у точир који правe млади
листови и тамо сe хранe најмлађим
листовима. Стадијум гусeницe трајe 20 до

дипл.инг. Слађана Гавриловић
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Мере
одговарајућих
прецветавању,
земљишта.

БОЛЕСТИ ШЉИВЕ
Најзначајније болести шљиве су:
пламењача шљиве (Polystigma rubrum),
рђа шљиве (Tranzchelia pruni-spinose),
рогач шљиве (Taphrina pruni), сушење
цветова и гранчица коштичавог воћа
(Мonilinia laxa), мрка трулеж плодовa
(Monilinia fructigena), вирус шарке шљиве
(Plum pox virus).

заштите:
примена
фунгицида
у
правилна
обрада

Пламењача шљиве
Проузроковач је гљива Polystigma
rubrum. Болест се јавља само на
листовима у виду пега које се спајају и
некада покрију целу провршину листа.
Пеге су прво жућкасте, касније постају
наранџсте и црвенкасте. Јаче заражено
лишће превремено опада. Мере заштите:
примена одговарајућих фунгицида у
прецветавању,
правилна
обрада
земљишта.

Рогач шљиве
Проузроковач је гљива Taphrina
pruni. Болест се јавља на плодовима.
Оболели плодови су искривљени,
издужени и задебљали, подсећају на
рогач. Након заметања заражени плодови
почињу да се деформишу, добијају облик
пасуља светлозелене боје. Плодови остају
без коштице, временом поцрне, суше се и
опадају.
Мере
заштите:
примена
одговарајућих
фунгицида
у
току
мировања па све до бубрења пупољака,
уклањање заражених плодова.

Рђа шљиве
Проузроковач
је
гљива
Tranzchelia pruni-spinose. Болест се јавља
на младарима, лишћу и плодовима.
Симптоми су у виду ситних жутих пега, а
на наличју листа прашкасте мркоцрвене
гомилице. Заражено лишће рано опада,
младари слабо здрвењавају и током зиме
измрзавају, плодови остају ситни и
накисели.
3
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Сушење цветова
коштичавог воћа

и

гранчица

белих балона, у прецветавању и почетком
зрења.

Проузроковач је гљива Мonilinia
laxa. Први симптоми се јављају на
цветовима који добијају мрку боју, суше
се и опадају. Из цвета гљива продире у
младаре и гранчице, који бивају
прстенасто заражени што доводи до
њиховог сушења. Болест може захватити
и плодове током зрења, транспорта и
чувања.
Мере
заштите:
уклањање
заражених грана, гранчица, плодова,
правилна резидба, примена одговарајућих
фунгицида.
Вирус шарке шљиве
(Plum pox virus) је један од
најраспрострањенијих и најштетнијих
вируса коштичавог воћа, нарочито
шљиве. Посебно је осетљива домаћа
сорта Пожегача.

Мрка трулеж плодовa
Проузроковач је гљива Monilinia
fructigena. Болест се јавља на плодовима.
На плодовима се јављају светлосмеђе
концентричне пеге које се спајају и
захватају већи део плода или цео плод.
Заражени плодови су у потпуности
прекривени мицелијом гљиве, унутрашње
ткиво је прво сунђерасто, затим очврсне,
али задржава плутасту конзистенцију.
Плодови остају причвршћени за гране
или падају на земљу.
Мере заштите: прикупљање и
уклањање мумифицираних плодова,
примена одговарајућих фунгицида у фази

Симптоми се јављају на лишћу у
виду мозаичног шаренила између нерава
листа. Јављају се и пеге прстенастог
облика са хлоротичним ореолом и
зеленим унутрашњим делом, које се
сматрају
типичним
симптомом.
Симптоми на плодовима се уочавају тек
пред почетак сазревања у виду
бледољубичастих пега на покожици.
4
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Промене на плодовима доводе до
измењеног облика, промењеног укуса и
превременог опадања плодова.
Мере заштите: здрав садни
материјал, гајење толерантних сорти,
уништавање вектора вируса, уништавање
старих засада који могу бити извор
заразе.
Дипл. инг. Милена Дражић
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100 цм и дубине 50 до 60 цм уз адекватно
ђубрење истих. Сама допунска обрада
земљишта се изводи пред садњу уз
употребу тањирача или ротофреза како
би се земљиште довољно уситнило и
било погодно за затрпавање садница.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
ЗА ПОДИЗАЊЕ
ЗАСАДА ШЉИВЕ
Обухвата низ припремних радњи
које треба спровести како би се
земљишта адекватно припремило за
садњу. На основу урађене агрохемијске
анализе приступа се агромелиорацијама и
уношењу недостајућих количина хранива
у земљишту употребом одговарајућих
ђубрива.
Пре агромелиоративног ђубрења
на парцели се морају искрчити сва
појединачана стабла ако их има,
уништити корови (употребом тоталних
хербицида) и поравнати земљиште ако
има микродепресија.
Ако
је
земљиште
доста
закоровљено, нарочито ако има доста
ризомских корова), тотални хербициди се
морају употребити 60 дана пре дубоког
орања и о томе треба водити рачуна. Ако
постоји могућност, пре извођења дубоког
орања на један хектар употребити 40 до
50
т
добро
згорелог
стајњака.
Недостајуће
количине
минералних
хранива
надокнадити
употребом
одговарајуће формулације минералних
ђубрива
која
је
изабрана
на
основуагрохемијске анализе и урађене
препоруке од стране стручне службе.
Када се сва неопходна ђубрива растуре
по парцели, приступа се дубоком орању.
Дубина орања зависи од типа земљишта и
његове влажности и она се креће од 40 до
50 цм. Важно је нагласити да се
земљиште мора узорати бар два месеца
пре садње како би се мало слегло и
добило повољну структуру за садњу.
Садња шљиве на доста стрмим
теренима и на малим површинама може
се извести и без дубоког орања, али се
онда морају копати рупе пречника 80 до

Садња на свежим крчевинама није
препоручљива, јер се у земљишту после
крчења налази велика маса заосталих
жила и жилица које бивају нападнуте од
трулежница које могу прећи и на корен
младих садница. Зато се препоручује
одмарање таквих земљишта бар две до
три године уз примену плодореда. Ако се
баш жели садити на свежим крчевинама,
онда се обавезно у јамиће садница мора
убацити ново земљиште које се довози са
других парцела уз употребу доста
стајњака, како би се створили што бољи
услови за несметан развој биљака.
дипл. инг. Јован Милинковић
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Пожегача су стари и
на измаку
експлатације .
Време бербе шљиве зависи од
намене плодова па се плодови за
употребу у свежем стању као и за
хлађење беру пре физиолошке зрелости
када су довољно чврсти да издрже
транспорт и прераду а покожица им је
добила карактеристичну боју и пепељак.
Плодови за употребу у свежем стању се
беру ручно тако да им се сачува петељка
и пепељак, ова берба је најзахтевнија и
најскупља. За хлађење се такође плодови
беру ручно али код ових плодова петељка
и пепељак нису обавезни па је учинак
берача
већи.Садржај
шећера,
ароматичних материја као и обојеност
плодова код ових плодова је нижа од
максималног садржаја. Плодови шљива
за сушење и производњу ракије беру се у
технолошкој зрелости када им је садржај
суве материје највиши. Оптималан
почетак бербе ових плодова најбоље је
одредити мерењем чврстине мезокарпа и
садржајем растворљивих сувих материја
у плоду рефрактометром. Шљиве за
сушење и прераду у ракију беру се
трешењем и скупљањем у амбалажу.
Бербу треба обавити у више наврата јер
плодови шљиве не сазревају истовремено
па је потребно поткупљање.
Што се тиче овогодишњег
Почетак бербе шљиве је почео са стоном
сортом Чачанска рана око 08.07.2019.
Ове године није било организованог
откупа ове сорте па су произвођачи били
принуђени да се сналазе како је ко стигао
и углавном мање количине продавали на
пијацама. Ни ове године није било
организованог откупа сорте Чачанске
Лепотице за потрошњу у свежем стању.
Ова сорта се од 2010 године масовно
садила са жељом произвођача да је као
стону продају у Руску Федерацију. Ти
засади су стигли на пун род међутим стао
је извоз стоне шљиве из Ваљевског краја

БЕРБА ШЉИВЕ
Овогодишњи род шљиве зависи од
локалитета засада и нивоа примењене
агротехнике у засаду. Треба истаћи да је
велика разлика у приносу и квалитету
плодова између засада где се примењују
све агротехничке и помотехничке мере и
екстензивних
засада.
И
поред
статистички великих површина под
шљивом а оне у Колубарском округу
износе око 12.000 хектара
просечан
принос по хектару је низак а ако се
посматра вишегодишњи просек он
износи мање од 5 т/ха. Временске
прилике ове године утицале су на висину
приноса у засадима подигнутим на
нижим локалитетима где је било штете
од ниских температура у периоду
цветања и заметања плодова. На
појединим локалитетима било је штете од
града и такви плодови се могу користити
само за топлу прераду или производњу
ракије.. Квалитет плодова, крупноћа и
садржај суве материје далеко је бољи
него прошле године. Почетак бербе
најзаступљенијих
сорти
шљиве
у
Колубарском округу у односу на прошлу
годину је каснији 10 до 14 дана.
Што се тиче сортимента у
интензивним засадима доминира сорта
Стенлеј а прате је сорте
Чачанска
лепотица, Чачанска рана и Чачанска
родна. Што се тиче намене плодова за
сушење се највише користи сорта
Стенлеј, за продају у свежем стању
Чачанска рана и Чачанска лепотица, за
хлађење и даљу прераду сорте Чачанска
родна и Чачанска лепотица а за
производњу ракије Чачанска родна,
Пожегача, Црвена ранка и Стенлеј. Што
се тиче засада аутохтоних ракијских
сорти они су углавном екстензивни а
приноси доста варијају, засади сорте
7
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па су принуђени да је продају за прераду.
Откуп сорте Чачанске лепотице за
хлађење и сечење почео је око 15.07.2019
, кратко је трајао а број заитересованих
хладњача је био мали. .Од раних
ракијских сорти берба Црвене Ранке
почела је око 22 јула , ова сорта је
интересантна за откуп а произвођачи
ракије је плаћају од 20 до 25 динара/кг.
Највећи родни потенцијал ове године је у
засадима сорте Чачанске родне а почетак
бербе за хлађење и сечење се очекује око
10 августа а y трећој декади августа
почеће и берба плодова сорте Стенлеј за
сушење.
дипл.инг. Ђорђе Совиљ
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или испоруке опреме, обавести Управу о
извођењу скривених радова.
Ако
је
административном
провером и контролом на лицу места,
утврђено
да
захтев
испуњава
услове,директор Управе за аграрна
питања, решењем одобрава пројекат.
Захтеви за измену одобреног пројекта
могу се поднети најкасније 30 дана пре
истека
рока
за
реализацију
пројекта.Измене морају бити у складу са
општим и посебним условима за
одобраванје
пројекта
прописаним
правилником.
Након одобрења а по реализације
пројекта, корисник ИПАРД подстицаја
подноси захтев за исплатуа у року
утврђеном у решењу о одобравању
пројекта.После административне обраде
захтева за одобравање исплате, Управа
врши контролу на лицу места да ли је
корисник реализовао инвестицију у
складу са решењем о одобравању
пројекта. Ако је утврђено да захтев
испуњава прописане услове, директор
Управе решењем
налаже исплату
подстицаја на наменски рачун корисника.
После исплате, Управа проверава,
контролом
на
лицу
места,
да
липрималацсредстава
чува
документацију, да ли је обележио
инвестицију, да ли је наменски користи и
да ли се придржава других обавеза у
складу са законом којим се уређује
пољопривреда и рурални развој.

ПОСТУПАК
ОДОБРАВАЊА
СРЕДСТАВА ИПАРД
ФОНДОВА
Поступак за остваривање права на
ИПАРД
подстицаје,
покреће
се
подношењем захтева за одобравање
пројеката, а на основу јавног позива, који
расписује надлежно министарство за
послове пољопривреде – Управа за
аграрна плаћања.
Јавни позив мора да садржи рок за
подношење захтева, износ расположивих
средстава за расписани
позив,потребну документацију, и друге
податке. Поступак се покреће са
подацима из Регистра, на дан подношења
захтева
за
одобравање
пројекта.
Подносилац захтева може поднети само
један захтев за одобравање пројеката по
истом јавном позиву. Јавни позив се
објављује
на
званичној
интернет
страници Управе за аграрна плаћања.
Управа врши административну обраду
захтева, проверава податке и приложену
документацију.
Захтеви
који
не
испуњавају услове, не разматрају се, већ
се аутоматски одбацују (нпр. послати
факсом или електронском поштом).
Подносилац у захтеву за одобравање
пројекта, означава као изабрану, једну од
три достављене
понуде. Управа
одобрава изабрану понуду, која не може
бити већа од вредности из понуде са
најнижом ценом.
После административне обраде
захтева,
Управа
врши
проверу
испуњености
прописаних
услова,
контролом на лицу места,а у складу са
законом којим се уређује пољопривреда и
рурални развој.
После сачињеног извештаја од
стране Управе, подносилац је дужан, да
најкасније 10 дана пре извођења радова

дипл. инг. Радиша Панић
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ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ОД
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ОСНИВАЊЕ ЗАДРУГЕ
У АГЕНЦИЈИ ЗА
ПРИВРЕДНЕ
РЕГИСТРЕ
Приликом оснивања задруге у
Агенцији за привредне регистре потребно
је приложити следећу документацију:
1. Јединствена
регистрациона
пријава оснивања правних
лица и других субјеката и
уписа у јединствени регистар
пореских
обвезника.
Овај
образац се преузима са сајта
Агенције
за
привредне
регистре и електронски се
попуњава. За сваког задругара
попуњава се посебно страна на
којој се уписују подаци за
задругара, и то за сваког
задругара
посебна
страна
(страна
11
регистрационе
пријаве). На наведеној страни
се уноси и податак о уписаним,
односно уплаћеним улозима
задругара, при чему се уписује
укупан
износ
за сваког
задругара (уплаћен + уписан).
Приликом
попуњавања
регистрационе пријаве уноси
се и претежна и остале
делатности задруге према
важећој
Уредби
о
класификацији делатности, као
и проценат обављања истих.
Такође, приликом регистрације
изјашњава се о Пореској
пријави, односно да ли је
задруга у систему ПДВ-а или
није. Уколико се изјасни да је у
систему ПДВ-а
приликом
регистрације
у
АПР-у
аутоматски
ће
јој
бити

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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додељен
ПИБ.
У
регистрационој пријави наводи
се пуно пословно име задруге,
а може се, али и не мора
навести скраћено пословно
име, с'тим да се мора водити
рачуна да се према важећим
законима скраћеница ЗЗ не
моће користити у скраћеном
пословном имену, већ само
правна форма, нпр. задруга.
Приликом избора пословног
имена треба водити рачуна да
назив задруге не сме да буде
сличан
неком
постојећем
називу другог привредног
субјекта, па се у овом погледу
треба придржавати упутства за
избор назива која су дата за
привредна друштва. Приликом
провере постојећег посовног
имена уноси се само име без
правне форме.
Уговор о оснивању задруге са
овереним потписима оснивача
(задругара).
Доказ о идентитету задругара
(за домаће физичко лице фотокопија личне карте, а за
странца – фотокопија пасоша,
односно фотокопија личне
карте, ако је издата странцу)
Записник
са
оснивачке
скупштине
Задружна правила
Књига задругара (само за
задруге са чланарином)
Потврда банке о уплати
новчаног улога, ако се улог
уплаћује, односно споразум
задругара о процени вредности
неновчаног улога или процена
вредности неновчаног улога,
ако се улог уноси у задругу
(само за задруге са улозима),
при томе улог може сваки

АГРОЕКОНОМИЈА

задугар посебно уплатити улог
на привремени рачун задруге
или одговорно лице у име свих
задругара. Након регистрације
задруге у АПР-у отвара се
рачун задруге у банци у којој је
итворен привремени рачун и
сердства се са привременог
рачуна пребацују на рачун
задруге.
8. Одлука
о
именовању
председника
и
чланова
управног одбора (ако постоји),
9. Одлука
о
именовању
председника
и
чланова
надзорног одбора (ако постоји)
10. Доказ о уплати накнаде за
регистрацију оснивања и доказ
о
уплати
накнаде
за
регистрацију
и
објаву
оснивачког акта и задружних
правила и за објаву књиге
задругара.
Накнада
за
регистрацију оснивања привре
дног друштва, који се у складу
са
Законом
о
поступку
регистрације у Агенцији за
привредне регистре региструје
у
Регистар
привредних
субјеката, износи 4.900,00
динара. Приликом подношења
регистрационе
пријаве
за
оснивање привредног друштва
(ОД, КД, ДОО и АД) уплаћује
се и накнада за регистрацију и
објављивање оснивачког акта у
износу од по 1.000,00 динара.
Уплате накнада за услуге које
пружа Агенција у оквиру
Регистра
привредних
субјеката-привредна друштва,
врше
се
на рачун: 84029770845-52, модел 97, позив
на број се добија притиском на
линк Позив на број на сајту
Агенције
за
привредне

регистре и добијени број се
уноси у уплатницу.
Дипл.инг. Светлана Јеринић
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЈУЛ
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HF
SM
све расе
све расе
све расе

Јунад
Јунад
Козе
Краве за
клање
Краве за
клање
Крмаче за
клање
Овца
Прасад
Прасад
Телад
Телад
Товљеници
Товљеници
Шиљежад

350-480kg
>480kg
све тежине

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
270
200

200
200

140

150
210
220

160

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

230
230

150

150

100

140
200
220

150
220
230

160
160

150

220
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250
350
60
350

150
350

100

50

100
70
100
800
100
150

60
30
60
500
120

300
150
120
380

140
250

Лозница

>500kg
>500kg
све тежине
све тежине
све тежине

Производ

Чачак

Бикови
Бикови
Двиске
Јагњад
Јарад

Доминантне цене поврћа – зелене пијаце у
Србији за за јул 2019. године

Београд

Раса

Лозница

Тежина/
узраст

Чачак

Јединица
мере
(дин/кг)

Београд

Доминантне цене живе стоке на пијацама
у Србији за за јул 2019. године

250
250
100

50
60
25
50
500
80
80
150
100
80

100
250
250
100
60

100

320
200

70
20

50
50

100

60

60

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЈУЛ
2019. ГОДИНЕ (подаци http://www.stips.minpolj.gov.rs)

Кукуруз (окруњен, природно
сушен)
Кукуруз (окруњен, вештачки
сушен)
Луцерка (сено у балама)

џак 50 kg

Пијаца

џак 50 kg

Пијаца
Пијаца

Пшеница

бала 1225kg
џак 50 kg

Сојино зрно

џак 50 kg

Пијаца

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

џак 50 kg
џак 33 kg
ринфуз
ринфуз

Пијаца
Пијаца
Пијаца
Силос

ринфуз

Силос

Пшеница

ринфуз

Силос

Сојино зрно

Џак 50 kg

Силос

Сточни јечам

ринфуз

Силос

Сточно брашно

џак

Силос

Сунцокрет (зрно)

ринфуз

Силос

Луцеркино брашно (мин.15%
протеина)
Сојина сачма (44%
протеина)
Сточно брашно

џак 25 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

бала 1225kg

Газдинство

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

Пијаца

20

22

20

21
24

25

25
20

25
19

25
50
24
20

23,9

19
19
50
68

73

70

35

26

21
35

18

20
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Банана (Banana)
Бресква (Peach)
Кајсија (Apricot)
Крушка (Pear)
Купина
Лимун (Lemon)
Малина ((Raspberry)
Нектарина (Nectarine)
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)
Трешња
Вишња (Cherry)
Шљива

150
100
100
120
400
250
300
100
900
200
200
100
80

120
60
100

200
70
900
130
150
60

Лозница

Чачак

Производ

Београд

Место
продаје

Доминантне цене воћа – зелене пијаце у
Србији за јул 2019. године

Лозница

Једини
ца
мере

Чачак

Производ

Београд

Доминантне цене житарица и сточне хране
у Србији за јул 2019. године

140
60
80
60
150
250
200
60
1000
200
100
80

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 АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ
АВГУСТ 2019: Топлотни таласи. Топлији и сувљи август.
Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 0.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се
вредност августовске средње минималне температуре ваздуха од 18.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у
августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.5ºС. Месечна
сума падавина током августа биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 15 mm у
односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 40 mm.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД ОД 15.08.- 15.09.2019. ГОДИНЕ (подаци РХМЗ)

Прогнозирана количина падавина: 45 mm

СЕПТЕМБАР 2019: Просечно топао и просечно сув септембар. Ипак. прва половина
септембра топлија и сувља.
Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при
чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј
околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха од 13.9 ºС. Средња
максимална температура ваздуха у септембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку
вишим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура
ваздуха током септембра биће око 23.4ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег
просека са вредностима у просеку за око 9 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј
околини септембарска сума падавина износиће око 45 mm.
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