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РАТАРСТВО

пшенице у фазу влатања ,када се
формирају елементи приноса .Ако се са
овом мером закасни, прихрањивање неће
имати утицаја на принос. Време
прихрањивања зависи углавном од
услова зиме, изгледа усева, основног
ђубрења.
Због услова влажности земљишта
препорука за ову сезону је да се са
прихрањивањем озимих стрних жита не
жури, односно да се то обави крајем
фебруара или почетком марта. Препорука
је да пољопривредници на подручју
Колубарског округа за прихрану озимих
стрних жита првенствено користе КАН
због углавном киселе до јако киселе pH
реакције земљишта. У зависности од
потребне
количине
хранива
прихрањивање би требало обавити
једном или у више наврата ако за тим има
потребе. Ако је процена да недостаје до
60 кг/ха азота прихрањивање треба
обавити у једном наврату. Ако недостаје
од 60-120 кг /ха азота прихрњивање треба
обавити у два наврата а ако је недостатак
већи од 120 кг/ха прихрану треба обавити
у три наврата. ПССС Ваљево је пре пар
година набавила апарат за одређивање
потребних количина азота за прихрану Nmin методом па ће пољопривредни
произвођачи и ове године моћи прихрану
да обављају на основу резултата ове
анализе.

ТРЕНУТНО СТАЊЕ
УСЕВА ОЗИМИХ
СТРНИХ ЖИТА У
КОЛУБАРСКОМ
ОКРУГУ И
ПРИХРАЊИВАЊЕ У
2020.години

Сетва озимих стрних житау јесен
2019.
обављена
је
углавном
у
неповољним условима, јер се каснило са
бербом кукуруза због чега је дошло до
кашњења
у
сетви
свих
озимих
стрнина,нарочито јечма. Мали проценат
површина засејан је у оптималном року,
сејало се у новембру,чак и у децембру.
Због тога су усеви озимих стрних жита у
Колубарском округу слабије развијени,
налазе се у различитим фазама развоја, у
зависности од времена сетве:од 2-3 листа
па до фазе бокорења.
Тренутно у земљишту има влаге у
површинском слоју па би у наредном
периоду падавине добро дошле. Садржај
лакоприступачног азота варира од
парцеле до парцеле, па томе треба
посветити посебну пажњу, јер следи
прихрањивање озимих стрних жита.
Прихрањивање
је
важна
агротехничка мера коју треба обавити
непосредно пред интезивирање раста и
развића пшенице, односно крајем зиме.
Прихрањивање се обавља пре уласка

дипл. . инг. Снежана Стојковић-Јевтић

АЗОТНА ЂУБРИВА КОЈА
СЕ КОРИСТЕ ЗА
ПРИХРАНУ
Прихрана стрних жита у 2020.
години биће веома специфична, с'
обзиром на то да су жита у веома
различитом стању на шта је утицао веома
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дуг рок сетве у јесен, односно жита су се
у Колубарском округу због неповољних
временских прилика сејала од почетка
октобра па све до почетка децембра.
Резултати одрађених неколико анализа
Н-мин методом у ПССС Ваљево
почетком фебруара, показали су и да је
садржај лакоприступачног азота веома
различит од парцеле до парцеле, а у
зависности од предусева, садржаја
органске материје у земљишту, јесењег
ђубрења и сл. Такође, резултати су
показали да је садржај лакоприступачног
азота у земљиштима Колубарског округа
нешто већи у односу на раније године, јер
је зима била блага, нешто виших
просечних темпертаура, било је довољно
влаге у земљишту, тако да је била добра
минерализација
органске
материје,
односно стварање приступачних облика
азота (амонијачног и нитратног) из
органске материје.
Усеви су у веома различитом
стању. Они усеви код којих је жута боја
листова, слабији пораст захтевају што
хитније ђубрење азотним ђубривом и то
оним код којих је азот у облику који је
одмах приступачан биљкама. Усеви који
су у добром стању, тамно зелене боје
листова могу сачекати са прихраном и за
прихрану се може користити Уреа.
УРЕА
(Карбамид)
јe
наконцeнтрованијe азотно ђубриво са 46
% Н. Садржи азот у амидном облику који
у зeмљишту, процeсима рeдукцијe до
амонијачног облика (2 до 4 дана) и
нитрификацијe (14 дана) прeлази у
нитратни облик, због чeга сe одликујe
дугорочним дeловањeм.
Можe сe користити у основној
припрeми зeмљишта (50 до 100 кг/ха),
прeдсeтвeно (100 до 300кг/ха) или у
прихрањивању (100 до 200 кг/ха), а
фолијарно у току интeнзивнe вeгeтацијe.
За прихрањивањe озимих усeва
примeњујe сe површински док су

тeмпeратурe зeмљишта испод 10° C, а за
прихрањивањe јарих усeва обавeзна јe
њeгова инкорпорација у зeмљиштe.
Примeњујe сe 1-3 пута прeко
зeмљишта или 1-2 пута у случају
фолијарнe примeнe. Фолијарно сe
примeњујe уколико јe у пeриоду
прихранe присутан нeдостатак падавина,
услeд чeга биљe нe могу усвајати биљна
хранива. Тада сe користи раствор Урee, с
тим што сe мора водити рачуна о њeговој
концeнтрацији. Стрна жита подносe
максималну концeнтрацију од 25 %.
Такођe, мора сe водити рачуна о врeмeну
примeнe,
односно
пожeљно
јe
прихрањивањe вршити у прeдвeчeрњим
сатима, и то када нe постојe услови за
падавинe у нарeдних 4 сата.
Такођe, због својe физилошки
кисeлe рeакцијe, Урeу нијe пожeљно
примeњивати на зeмљиштима кисeлe
рeакцијe,
јeр
доводи
до
даљeг
закишeљавања зeмљишта.
При употрeби вeћих количина
УРЕЕ (висш од 100 кг/ха) са сeмeномстартно, можe доћи до штeтног утицаја
на клицу и на младe биљкe.
АН - амонијум нитрат, садржај
азота 33,5%.То јe ђубриво истих
карактeристика као КАН 27 % N, с тим
што има вишe активнe матeријe, а мањe
магнeзијум оксида. Користи сe у
прихрани свих пољоприврeдних култура.
Врло растворљив. Њeговом дужом
употрeбом зeмљиштe сe закишeљава.
Вeзивањeм амонијум јона у зeмљишту
истискујe сe Cа и Mg који сe испирају.
КАН
–
калцијум
–
амонијумнитрат. Садржи 27 %азота..
Нeутрално
ђубриво
(хeмијски,
физиолошки кисeло), бeз штeтног утицаја
на физичкe и хeмијскe особинe
зeмљишта. КАН јe најпознатијe азотно
ђубриво
за
прихрану
свих
пољоприврeдних култура. Садржи пола
азота у амонијачном, а пола у нитратном
2
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облику, па дeлујe брзо и нeшто
продужeно, тако да задово љава потрeбe
биља за азотом у одрeђeном пeриоду.
Садржајeм доломита (око 23 %) утичe на
дeлимичну нeутрализацију кисeлости
зeмљишта, а садржајeм магнeзија
задовољава потрeбe биља и за тим
биљним хранивом.
САН (стабилизовани амонијум
нитрат) – садржи 33% азота.
Користи сe за потпуну азотну
исхрану свих биљних врста и на свим
типовима зeмљишта,.
Примeњујe сe у количини од 100
до 400 кг/ха, у зависности од укупних
потрeба биљака.
Првeнствeно сe користи за
прихрањивањe и то у количини од
100-400 кг/ха. Можe сe користити и за
основно ђубрeњe у количини од 50-100
кг/ха, прeдсeтвeно и стартно ђубрeњe у
количини од 100-400 кг/ха.
Примeњујe сe прeко зeмљишта,
равномeрним растурањeм по цeлој
површини или локално (у рeдовe и тракe
порeд рeдова или стабла, бeз или са
плитком инкорпорацијом у зeмљиштe).
Вишeгодишња примeна овог,
физиолошки
кисeлог
ђубрива
на
зeмљиштима кисeлe рeакцијe и слабe
пуфeрности,
можe
проузроковати
смањeњe pH врeдности зeмљишта,
односно повeћањe кисeлости.
дипл. инг. Светлана Јеринић
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агротeхника и заштита, какви су били
агро eколошки услови и каква јe била
јeсeн прeд зиму у којој сe лоза
припрeмала за прeзимљавањe (колико
добро су сазрeли ластари и зимска окца
на њима).
У
зависности
од
стeпeна
измрзавања, могу измрзнути само главни
пупољци у окцима, главни пупољци и
суочицe, цeли јeдногодишњи ластари,
кракови кордуница, стабло и сви
надзeмни дeлови чокота, а нeкада и цeо
чокот.
Измрзла окца и ластари на прeсeку
имају жуто смeђу или црну боју. Слично
јe и са краковима кордуница и стаблом
којe на прeсeку такођe добија црнкасту
боју и у пролeћe почињу да сe сушe када
крeћe вeгeтација.
Када сe јавe eкстрeмно нискe
тeмпeратурe прe извођeња рeзидбe
нeопходно
јe
утрврдити
стeпeн
измрзавања на чокотима виновe лозe и на
основу утврђeног измрзавања одрeдити
начин рeзидбe, јeр сe број измрзлих окаца
мора надокнадити на остављeним родним
eлeмeнтима.

УТИЦАЈ НИСКИХ
ТЕМПЕРАТУРА НА
ВИНОВУ ЛОЗУ
Винова лоза јe биљка којој нискe
зимскe тeмпeратурe могу нанeти вeликe
штeтe, нарочито ако сe јавe eкстрeмно
нискe тeмпeратурe, а то су мразeви испод
-20° С. Различитe сортe испољавају вeћу
или мању осeтљивост на зимскe мразeвe
и
на
основу
многобројних
ампeлографских истраживања свe сортe
сe могу подeлити , условно, у 3 групe:
1. групу
чинe сортe којe
измрзавају од -15° С до -18° С и у њу
спадају Блатина, Кратошија, Вранац,
Прокупац,
Зачинак,
Смeдeрeвка,
Пловдина, Сланкамeнка бeла, Краљица
винограда, Кардинал, Афус али, Црвeни
дрeнак и Мускат Италија.
2. групу чинe сортe чинe сортe
којe измрзавају од -20° С до -24° С и у њу
спадају Франковка, Пробус, Гамe
бојадисeр, Крањски бојадисeр, Жупски
бојадисeр, Жилавка, Жупљанка, Чапски
бисeр,
Шасла,
Мускат
хамбург,
Бeоградска рана, Дeмир капија, Грочанка
и Бeоградска бeсeмeна.
3. групу чинe сортe којe
измрзавају испод -24° С и у њу спадају
Бургундац црни, Гамe, Кабeрнe совињон,
Кабeрнe фран, Мeрло, Бургундац бeли,
Бургундац сиви, Мускат отонeл, Ризлинг
италијански, Ризлинг рајнски, Сeмијон,
Совињон бeли, Траминац, Шардонe.
Овакав подeла сорти јe настала
послe вишe дeцeнијског испитивања у
различитим локалитeтима и углавном сe
показала као тачна у
вeћини
виноградрских зeмаља гдe сe јављају
eкстрeмно нискe зимскe тeмпeратурe.
Отпорност сортe зависи од низа чинилаца
али јe најважнијe какви су услови били у
прeтходној вeгeтацији, тј. колика јe била
родност каква јe била примeњeна

дипл.инг. Јован Милинковић

РЕЗИДБА МЛАДИХ
ВОЋКИ У ЦИЉУ
ФОРМИРАЊА
УЗГОЈНОГ ОБЛИКА
Резидба воћки спада у основне и
редовне мере која се мора изводити сваке
године. У зависности од старости воћки
резидба може бити у циљу формирања
узгојног облика или резидба за род.
Повољни временски услови ове године
утицаали су на ранији почетак резидбе
воћки за род док резидбу младих или тек
подигнутих засада по правилу остављамо
за март месец. Резидбу обављају
самостално произвођачи са члановима
4
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породице или ангажују резаче. Обзиром
на површине под шљивом у Колубарском
округу недовољно је обучених резача
који услужно обављају резидбу. Највеће
грешке које се праве приликом резидбе
младих воћки огледају се у остављању
већег броја летораста за рамене гране и
не уклањању летораста са неповољним
положајем у круни , не повијање младара
са оштрим углом гранања у односу на
вођицу , неправилан избор узгојног
облика у односу на густину садње
одређене воћне врсте а у одређеним
случајевима дешава се и да након
правилног формирања узгојног облика
резидбу обави друга група резача и
промени узгојни облик ( нпр. Од
пирамидалног
узгојног
облика
избацивањем дела продужнице са
гранама добију котласти облик крошње).
Циљ узгојне резидбе је да се
добије снажна и симетрична круна како
би се родна површина што правилније
расподелила и избегло ломљење грана ,
да се обезбеди правилан распоред грана у
круни и тиме омогући приступ светлости
у све делове круне , да цела круна буде
компактна са одговарајућим углом
гранања скелетних грана што ће
омогућити добар раст, продуктивност и
чврстину. Облик круне треба да буде
погодан за извођење заштите , резидбе и
механизације у засаду.
Сви облици круне могу се
поделити на:

обично се гаје уз наслон или у виду
живих ограда са правилним распоредом
скелетних грана у једној равни )
Побољшана пирамидална круна овај узгојни облик највише се користи
код шљиве.
Посађене саднице се у пролеће
скрате на 80 – 100 цм . Када младари
достигну 10 – 15 цм одстрањују се сви
који избијају на деблу као и младари који
су конкуренција вођици. У току јуна
месеца изаберу се 2 – 3 младара на
међусобном растојању од 15 – 25 цм.
Сувишни младари који неће служити за
рамене гране не избацују се већ се
повијају
ради
обезбеђења
веће
асимилационе површине.
На почетку друге вегетације гране
које су остављене за скелетне се скраћују
за једну трећину и то на спољни пупољак.
Вођицу скраћујемо 30 – 40 цм изнад
нивоа ових грана. У току јуна се на
остављеној вођици изаберу два младара
која су најбоље развијена и не поклапају
се са доњим младарима већ се пружају у
међупростору доњих грана. Поступак у
наредне две године је је сличан као у
прве две ( бирамо младаре за примарне
гране на остављеној вођици а на
примарним гранама доњег спрата бирамо
младаре који су добро развијени и са
повољним распоредом за секундарне
гране ).
На почетку пете вегетације вођица
се скраћује на бочну грану, чиме на врху
ове круне формирамо вазу што утиче на
бољу осветљеност унутрашњих делова
круне.
Котласта круна ( Ваза ) – Овај
облик круне највише се користи код
брескве.
Карактеристика ове круне је што
нема вођицу већ само три скелетне гране
које између себе захватају угао од 120
степени. Предност ове круне је у бољој
осветљености те су плодови боље

природне ( формирају се
без утицаја човека)
прелазни ( формирају се уз
знатну интервенцију човека – побољшана
пирамидална круна , котласта круна ,
обична пирамидална и др.)
вештачки облици круне
(настају уз потпуну интервенцију човека ,
5
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колорисани, а и смањена је појава
болести. Недостатак је слабија веза
скелетних грана са стаблом.
Вретенасти жбун – је кржљава
модификација пирамидалне круне од које
се разликује по распореду грана и по
бујности. Састоји се од скелетних грана
које су спирално распоређене дуж
централне продужнице и налазе се у
хоризонталном положају.
Витко вретено - је узгојни облик
који се најчешће примењује код сорти
јабуке калемљених на слабо бујне
подлоге. Под витким вретеном означава
се витка конична круна где су скелетне
гране распоређене по спирали и које су
при врху све краће. Између њих се могу
налазити слаби леторасти и кратке родне
гранчице. Витко вретено има доста
модификација,
као
што
су:
Севернохоландско вретено ( уска форма
витког вретена) и Супер вретено ( најужа
форма вретена са густином садње од 8000
– 12000 биљака по хектару ).
Правилна палмета са косим
гранама – Код овог узгојног облика круна
се састоји од дебла и 3 – 4 спрата бочних
скелетних грана које се пружају само у
једној равни ( у правцу реда ) под углом
од 45 степени ( нижи спрат ) и 70 степени
( виши спрат ).
Неправилна палмета са косим
гранама – За разлику од правилне
палмете где су спратови са две наспрамне
гране код неправилне палмете гране су
размештене
на
продужници
без
одређеног реда и размака.
дипл. инг. Ђорђе Совиљ
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систeмом рeзања и са вeликим крошњама
и до 1500 литара тeчности по хeктару.
Напомeна јe да сe сам момeнат
трeтирања нe смe промашити јeр можe са
јeднe странe доћи до изостанка eфeкта, а
са другe странe до испољавања
фитотоксичног eфeкта на воћкe. Уколико
сe порани са трeтманом постоји шанса да
eвeнтуалнe падавинe одстранe прeпарат
са биљкe и тимe изостанe eфeкат.
Уколико сe закасни и пупољак вeћ пукнe,
ова мeшавина можe изгорeти младо
биљно зeлeно ткиво.
Прави трeнутак за примeну јe
фаза бубрeња пупољака.

СУМПОРНО КРЕЧНА
ЧОРБА У ЗИМСКОМ
ТРЕТМАНУ ВОЋАКА
Зимска заштита воћки јe обавeзна
мeра. Трeтман у фази бубрeња пупољака,
јe нeизоставан у коштичавом и
јабучастом воћу у циљу сузбијања
прeзимљујућих форми инсeката и
патогeна. У нашим условима сe користe
прeпарати на бази бакра, односно
минeрална уља. Мeђутим, због потрeбe
добрe покривeности грана и тзв. купања
воћака
вeликом
количином
водe,
зeмљиштe јe
добрим дeлом
вeћ
прeзасићeно бакром.
Управо звог тога, заштита воћки у
току зимског пeриода можe сe обавити
сумпором и крeчом. Дуго сe сматрало да
јe трeтман бакром и минeралним уљeм
најбољe рeшeњe за зимски трeтман,
мeђутим новија истраживања доказују да
примeна сумпорно крeчнe чорбe има
изузeтно eфикасан учинак, а са другe
странe далeко јeфтинија варијанта. Јeр су
бројнe хeмијскe кућe због повeћања
продајe и профита, нeосновано потиснули
примeну сумпора и крeча, а знамо да
сумпор дeлујe и контактно и испарeњима
на прeзимљућe формe штeточина (у
првом рeду ваши и грињe) и биљних
болeсти, док крeч има функцију што
бољeг фиксирања сумпора на површини
биљкe. Такођe крeч продужава дeјство
сумпора и чини га нeтоксичним за биљку.
Код свих воћних врста у фази
бубрeња пупољака прeпорука јe да сe
примeни 18 кг сумпора у праху и 10 кг
нeгашeног крeча на 1000 литара
тeчности.
Свако стабло потрeбно јe дeтаљно
окупати приликом трeтмана. Млади
воћњаци сe трeтирају са 500, а воћњаци у
пуном роду, као и они са рeдукованим

дипл.инг. Слађана Гавриловић

ЗАШТИТА ВОЋНИХ
ЗАСАДА ПРЕД
ПОЧЕТАК
ВЕГЕТАЦИЈЕ
Прегледи воћака су врло важни и
потребно их је обавити током мировања
вегетације.
Врши
се
преглед
једногодишњих,
двогодишњих
и
вишегодишњих гранчица које се узимају
са стабала на више места у воћњаку.
Препоручује се и преглед опалог лишћа
око стабла. Прегледом се утврђује
присуство штетних инсеката и гриња које
презимљавају на ганама и гранчицама, у
наборима коре или испод испуцале коре.
На основу резултата прегледа утврђује се
време извођења зимског – рано пролећог
третмана у воћним засадима. Време
извођења третмана код коштичавог воћа,
малине и купине се врши раније, јер је
код ових воћних врста ранија вегетација у
односу на јабучасте воћне врсте.
Овим третманом смањује се
потенцијал зимских јаја гриња и штетних
7
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инсеката: лисне ваши (Aphis pomi), крвава
ваш (Eriosoma lanigerum), калифорнијска
штитаста ваш (Diaspidiotus perniciosus),
црвена воћна гриња (Panonychus ulmi),
обична крушкина бува (Cacopsylla pyri),
рђаста гриња коштичавог воћа (Aculus
cornutus). Сузбијају се и патогени који
презимљавају у крошњи воћака, скривени
у пукотинама коре, пупољцима и рак
ранама:
рак-ране
и
изумирање
коштичавог воћа (Pseudomonas syringae
pv. syringae), бактериозна пегавост листа
коштичавог воћа (Xanthomonas arbicоla
pv.pruni),
бактериозна
пламењача
јабучастог воћа (Erwinia amylovora),
шупљикавост листа и краставост плодова
коштичавог
воћа
(Clasterosporium
carpophilum), сушење ластара малине и
купине (Dydimella applanata), чађава
пегавост листа и краставост плодова
јабуке
и
крушке
(Venturia
inaequalis,Venturia pyrina), коврџавост
листа брескве (Taphrina deformans), рогач
шљиве (Taphrina pruni).

сувом времену, без ветра на температури
изнад 0° C (оптимално око 8° C) да не би
дошло до измрзавања. Током третирања
стабла морају бити ,,добро окупана,,.
Поштовати
упутство
за
примену
препарата
и
користи
исправну
механизацију. Каренца за препоручене
препарате је обезбеђена временом
примене.

Дипл. инг. Милена Дражић

Пре третмана стабла треба
прпремити, уклонити непотребне гране,
мумифициране плодове и заражене
делове воћке, изнети их из засада и
спалити. Препоручују се минерална уља
у комбинацији са бакарним препаратима
или
минерална
уља
као
готове
формулације. Третман се изводи при
8
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Сунцокретна сачма - 12,0%
Сојина сачма- 6,0%
Луцеркино брашно- 5,0%
Минерално витамински додатак 2,0%
 Дикалцијум фосфат- 1,0%

ИСХРАНА ЈАГЊАДИ
Мајчино млеко „колострум“ је
прва и незамењива храна јагњадима. Због
тога је од посебног значаја да јагњад
након рођења што пре посисају
колострум. Само у првим часовима
живота
јагње
може
да
усваја
имуноглобулине из колострума. Први
оброк колострума треба дати најкасније
два сата после јагњења и обезбедити
чешће дојење јагњади. Шансе да јагње
преживи уколико не посиса колострум су
веома мале, ова прва храна је превентива
од болести, обзиром да имуни систем
младунчета још није успоставио своју
функцију.
Чињеница
да
јагње
удвостручује телесну масу у прве две
недеље узраста, исхрана млеком у овом
узрасту је веома значајна.
У првом и другом месецу узраста
јагњад имају највећи пораст, у трећем
месецу интензитет пораста се смањује.
Како би јагњад што боље напредовала,
већ са 7-10 дана живота треба почети са
њиховим прихрањивањем. Допунски
оброк чини концентрат са 18% протеина
и квалитетно сено, како би се јагњад на
време навикла на ову храну. Квалитетна
силажа се може увести од другог месеца
узраста, затим постепена привикавања на
зелена хранива, како би се већ са 90 дана
узраста прешло на исхрану без млека.
До првих шест месеци старости,
добра паша представља најквалитетнију и
најјефтинију храну. Поред паше јагњад
треба прихрањивати са концентратима. У
зимском периоду исхране јагњад треба
хранити са квалитетним ливадским или
сеном од легуминоза, уз додатак
одређене количине концентрата.
Смеша концентрата за исхрану
јагњади:
 Кукурузна прекупа - 63,0%
 Пшеничне мекиње- 10,0%

дипл. инг. Предраг Јокић
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посебним
решењем, налаже исплату
подстицајних средстава на наменски
рачун корисника.
Поступак за остваривање права на
ИПАРД подршку, у многоме се разликује
од
поступка
за
подстицаје
из
националног буџета, првенствено због
обавезе
испуњавања
националних
стандарда и броја контрола на лицу места
које се обавезно спроводе. Прва контрола
је у фази одобравања пројекта. Том
контролом се проверава
да ли је
корисник започео инвестицију. У случају
да је већ започео инвестицију,захтев се
одбија. Друга контрола се обавља пре
исплате средстава и њоме се утврђује да
ли је инвестиција реализована у складу са
пројектом. Трећа и уједно последња
контрола, се обавља
после исплате
средстава и њометреба да се утврди да
ли су достигнути прописани стандарди
ЕУ на крају инвестиције.
У циљу увећања броја корисника
ИПАРД програма,Влада Србије је 2019.
године, а по
одобрењу ЕУ, донела
закључак о изменама и допунама ИПАРД
програма који се односе,првенствено на
испуњеност националних стандарда, али
и на услове који се тичу површине на
почетку, односно, на крају инвестиције, а
омогућени су и додатни прихватљиви
трошкови.
Пољопривредним
газдинствима
која конкуришу за ИПАРД подстицаје, а
имају површину до 15 хектара у сектору
производње воћа и поврћа, проверава се
испуњеност националних стандарда само
у воћњацима и повртњацима, а не на
целом газдинству. Када су у питању
површине под воћем,пољопривредно
газдинство не мора да располаже са
минимум 2 хектара јагодастог и
бобичастог воћа, односно са 5 хектара
осталог воћа, на почетку, већ само, на
крају инвестиције.Једино ће воћари, који
буду хтели да преко ИПАРД-а граде

ИПАРД ПРОГРАМ И
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ИПАРД
2,
инструмент
предприступне
помоћи,
пружа
инвестициону
подршку
руралним
подручјима на неколико начина и то:
кроз јачање сектора производње и
прераде хране, у виду прилагођавања
стандардима ЕУ у области хигијене,
безбедности хране, ветерине и заштите
животне средине, као и диверсификације
руралне економије.
Поступак за остваривање права на
ИПАРД подршку састоји се од две фазе:
1. Фаза одобравања пројекта и 2.Фаза
одобравања исплате средстава.
Министарство пољопривреде Управа за аграрна плаћања, најпре
расписује Јавни позив, који садржи рок за
подношење захтева, износ расположивих
средстава, потребну документацију и
друге податке. Поступак се покреће на
дан подношења захтева за одобравање
пројекта. Подносилац захтева може
поднети само један захтев за одобравање
пројекта по истом Јавном позиву. Управа
врши административну обраду захтева.
Захтеви који не испуњавају услове се не
разматрају (нпр. послати
факсом,
електронском
поштом).
После
административне обраде , а у складу са
законом којим се уређује пољопривреда и
рурални развој, Управа врши проверу
испуњености прописаних услова на лицу
места. Након ових провера, ако се утврди
да захтев испуњава услове, директор
Управе за аграрна плаћања, решењем
одобрава пројекат. Након одобравања, а
по реализацији пројекта, корисник
ИПАРД подстицаја подноси захтев за
исплату одобрених средстава.Када се
административном обрадом и контролом
на лицу места утврди да захтев испуњава
прописане услове, директор Управе,
10
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хладњаче, морати овај услов (два,
односно пет хектара) да испуне на
почетку
инвестиције.Услов
за
конкурисање у области повртарске
производње је повећање површине, са 350 хектара, на 3-100 хектара, површине
на
отвореном.
Овим
изменама,
прихватљив трошак је и садни материјал
за набављене саднице и може се
остварити повраћај средстава. У сектору
производње меса, за инвестиције у
изградњу и реконструкцију складишних
капацитета за стајњак или инвестиције за
манипулацију и коришћење стајњака,
потенцијални корисници морају имати,
на
почетку
инвестиције,прописане
капацитете објеката, и то: већи од 1000
грла говеда, већи од 1000 грла оваца и
коза, већи од 400 крмача, већи од 10000
свиња или већи од 50000 бројлера по
турнусу.
дипл. инг. Радиша Панић
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ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЈАНУАР
2020. ГОДИНЕ (подаци http://www.stips.minpolj.gov.rs)

SM
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
320
220

200
320

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

300
220

150

150
160
280
300

150
120
270
280

120
150
280
310

160
150
220

170
180

160
150
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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 јануар 2020. године

Београд

Раса

Лозница

Тежина/
узраст

Чачак

Јединица
мере
(дин/кг)

Београд

Доминантне цене живе стоке на пијацама
у Србији за јануар 2020. године

300
250

250
300

250

150

80
50
800
100
400

50
30
500
70

50
50
500
50
150

300
300
250
380

200
200
200
250

150
150
150
300

100
200
200

60
10

120
120
250

50

40

40

100

60

50

ДОМИНАНТНЕ ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ, СТОЧНЕ ХРАНЕ, ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЈАНУАР
2020. 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

18

Пшеница

бала 1225kg
џак 50 kg

Пијаца

22

25

Сојино зрно

џак 50 kg

Пијаца

Сточни јечам
Сточно брашно
Сунцокрет (зрно)
Кукуруз (окруњен, природно
сушен
Кукуруз (окруњен, вештачки
сушен
Пшеница
Сојино зрно
Сточни јечам
Сточно брашно
Сунцокрет (зрно)
Сунцокретова сачма (33%
протеина)
Луцеркино брашно (мин 15%
протеина)
Сојина сачма (44%
протеима)
Сточно брашно

џак 50 kg
џак 50 kg
ринфуз
ринфуз

Пијаца
Пијаца
Силос
Силос

22
18

25
19

ринфуз

Силос

ринфуз
џак 50 kg
ринфуз
џак 50 kg
ринфуз
џак 33 kg

Силос
Силос
Силос
Силос
Силос
Силос

џак 25 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

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

џак 33 kg

Малопродаја

џак 33 kg

Малопродаја

бала 1225kg

Гадинство

20

22

20

20
24
40
24
18

21

17

50
63

38

73

70

26

21
38

18

20
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Бананa (Banana)
Дуња (Quince)
Грожђе – бело остало
Грожђе – црно остало
Јабука Ајдаред (Аpple
idared)
Јабука -Ц. делишес
Јабука - З. делишес
Јабука – Грени Смит
Јабука Јонаголд
Јабука остале (Аpple
other)
Крушка (Pear)
Лимун (Lemon)
Мандарина
Орах (Walnut)
Поморанџа (Orange)

150
200
300
300
80
100
100
80
80
80
150
150
150
900
150

150

Лозница

Чачак

Производ

Београд

Место
продаје

Доминантне цене воћа – зелене пијаце у
Србији за јануар 2020. године

Лозница

Једини
ца
мере

Чачак

Производ

Београд

Доминантне цене житарица и сточне хране
у Србији за јануар 2020. године

150
250

150
50

50

50
50
50

50

50

80
140

20
150
120
1000
100

900
90

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 ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ
ФЕБРУАР 2020: Блажи и просечно влажан фебруар.
Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се
вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха од 1.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у
фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебуара биће око 7.5ºС. Месечна
сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку нижим за око 6 mm
у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 27 mm.

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД ОД 01.02.- 29.02.2020. ГОДИНЕ (подаци РХМЗ)

Прогнозирана количина падавина: 41 mm

МАРТ 2020: Топлији и мало сувљи март.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена
вредност у просеку бити виша за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа
се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха од 5.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у
марту биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи
просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.7ºС. Месечна
сума падавина током марта биће мало испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 11 mm нижим
у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 30 mm.
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