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ЖУЋЕЊЕ ЖИТАРИЦА, ПРАВИЛНА И 
ПРАВОВРЕМЕНА ПРИХРАНА

Након повлачења снежног покривача, обично у рано 
пролеће, примећују се поља озимих усева прошарана 
већим или мањим оазама жутила. Ове су године у 
Пчињском округу веома заступљена поља жутила код 
скоро сваке друге парцеле. Више је било узрока жутила 
житарица од топле јесени, слабе примена основних 
NPK ђубрива са сетвом, сетве јечма на киселим 
земљиштима као и ниских температура испод -10 ˚C.

Топлије јесени, као што је била прошла, створиле су 
идеалне услове за појаву лисних ваши, које осим што 
сисањем сокова биљкама наносе штете, представљају 
опасност и као вектори вируса, узрочника неких 
болести озимих житарица. Осим напада ваши, разлог 
жутила може бити и испирање хранива или њихова 
блокада у земљишту, а најчешће је реч о азоту и 
сумпору. Такође, узроком жућења усева могу бити 
и већа и мања количина падавина током зимског 
периода, ниске температуре али и кисело земљиште.

Ако се поље жути једнаком нијансом, најчешће се 
ради о неисхрањености усева или блокади хранива. 
Житарице би првенствено требало прегледати па 
тек онда применити мере за њихов опоравак. Стање 
се може побољшати фолијарним препаратима за 
прихрану када је температура земљишта минимално 4 
до 5 ˚C, јер на тој температури корен може нормално 
функционисати. Треба напоменути да ратари у 
Пчињском округу често праве грешку јер прихрањују 
NPK ђубривом са односом хранива 15:15:15, а оно је 
намењено предсетвеном ђубрењу.

Све озиме житарице посејане у ширем оптималном 
року налазе се у фази бокорења. Већина усева, где 
је сетва била у оптималном року и примењене све 

агротехничке мере су изнад просечно развијене и 
биљке су створиле 2-3 и више изданака. Озиме културе 
посејане у другој половини новембра, тренутно су 
фази 2-3 листа или на почетку бокорења, зависно од 
датума сетве, земљишта и сорти.

С обзиром на очекивани период ниских температура 
након изнад просечно топлих дана у месецу фебруару 
и снежног покривача, не очекују се оштећења виталних 
органа биљке - конуса раста и чвора бокора јер је 
снежни покривач ублажио ноћне температуре -12 до 
-14 ˚C а температуре земљишта су биле од 0,1 до -0,6 
˚C. Само тамо где је ветар растерао снежни покривач 
дошло је до оштећења врхова листа пшенице, али то ће 
биљке врло брзо надокнадити за 7 до 10 дана. Што се 
тиче приноса на тим парцелама неће доћи до смањења 
јер ће се интезивирати бокорење, вероватно ће доћи до 
кашњења фазе раста биљака и зато треба интезивирати 
прихрану.

Прво прихрана, онда заштита. 

Временске прилике током јесени су биле наклоњене 
озимим усевима. Иако је распоред падавина био 
неравномеран укупна количина је била готово 
идентична вишегодишњем просеку. Температуре 
ваздуха су биле изнад просека, што је допринело 
снажном надземном порасту усева и интезивном 
бокорењу, на преко 70% површина. Само 15% усева 
још није достигло фазу 3 листа. Као ефекат временских 
услова и примењене основне дозе NPK – хранива, 
садржај и дистрибуција нитратног азота су прилично 
повољни. 
Оптималне вредности за прихрањивање пшенице су 
од 45 до 70 kg N/hа а за јечам од 30-50 kg N/hа. Како 
је садржај влаге у земљишту повољан и у дубљим 
слојевима и веома је значајно за касније фазе раста 
и развића усева, а такође и за нормалну активност 
корисних микроорганизама, мобилизацију и усвајање 
хранива из земљишта.

N – ђубрива

У пољопривредним апотекама Пчињског округа 
на располагању су UREA (амидни облик N, 46%), 
AN и KAN (нитратни и амонијачни N, 33%) и KAN 
(нитратни N, 27%). Ђубриво UREA је ефектније када 
се уноси пре обраде земљишта. Користи се за прво, 
раније прихрањивање, јер је потребно доста времена 
да се амидни облик азота трансформише до нитратног 
N кога биљка најбрже усваја. Трансформација ђубрива 
UREA траје 15 до 30 дана, што зависи од временских 
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услова и температуре. До тог периода биљка може 
гладовати иако је прихрањена, а притом може доћи и 
до губитка N у атмосферу, чак и до 10%. Остала N – 
ђубрива су за прихрану, с тим што KAN има предност 
на киселим земљиштима који су већином заступљена 
у Пчинском округу. После прихрањивања је пожељњо 
да падне најмање 10 l/m2 кише.

Ако су усеви мање развијени или где су кисела 
земљишта треба прихрану извршити искључиво брже 
делујућим азотним ђубривом тј. KAN-ом. Количине 
чистога азота у првој прихрани крећу се најчешће 
од 30 до 50 kg чистога N/hа, односно приближно од 
100 до 150 kg KAN/hа, зависно од стања усева, датим 
количинама хранива пре сетве, садржају влаге у и на 
земљишту с обзиром на каснију, другу прихрану коју 
треба применити са почетком влатања приближно од 
50 до 100 kg KAN-a/hа.

Обилазак поља током ове агротехничке мере биће 
уједно прилика и за проверу здравственог стања усева 
и процену присутности корова
.

ПОСТУПЦИ САНАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА 
НАКОН ПОПЛАВА

 
На територији Града Врање, као последица скорашњих 
незабележених атмосферских падавина када је у 
току једног дана пало преко 55 l кише по метру 
квадратном, дошло до изливања реке Јужне Мораве и 
њених притока. Поплављене су оранице на површини 
од 720 hа у атарима села ЋУКОВАЦ, ЗЛАТОКОП, 
РИБИНЦЕ, ДОЊИ НЕРАДОВАЦ, КУПИНИНЦЕ, 
ДОЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ, РАТАЈЕ, а у мањем обиму и у 
атарима села ТОПЛАЦ, КУМАРЕВО, КОРБЕВАЦ и 
ПРЕВАЛАЦ где је причињена материјална штета на 
стамбеним и привредним објектима, саобраћајној 
инфраструктури, пољопривредној производњи и 
др. Код пољопривредне производње највеће штете 
ће претрпети ратарска и крмна производња, потом 
повртарска производња, а на малим површинама 
и воћарска производња. Поред директних штета у 
биљној производњи велике штете су присутне и у 
сточарству.

Примена агротехничких мера зависи од дужине 
поплављених површина обрадивог земљишта и то:
•Површине које су биле краћи период под водом
•Површине које су изложене вишку воде дужи период

У првом случају то су површине са микро-депресијама 

преко којих је само прешла вода или се кратак 
период задржала у микродепресијама, биљке на тим 
површинама нису уништене. Код ових биљака (озимих 
усева) корен се краће или дуже успорено развија због 
недостатка кисеоника у земљишној атмосфери.

Предлог агротехничких мера:

Код озимих усева немогуће је извршити било коју 
агротехничку меру изузимајући заштиту од болести. 
Ова агротехничка мера важи за све биљне врсте које 
су преживеле поплаву уколико је иста неопходна.

У другом случају да је на делу парцеле на нижим котама 
усев уништен и треба донети правилну процену шта 
урадити. Део парцеле где је усев преживео обавезно 
оставити поготово ако је то већи део парцеле. На тим 
деловима применити исту агротехнику као у првом 
случају када то влажност земљишта дозволи.

На делу парцеле где је усев уништен треба извршити 
пресејавање, ако је то површина коју је економски 
оправдано обрађивати. Пресејана површина мора 
бити у сагласности са захватом свих машина а 
нарочито прскалица због хемијских мера борбе 
против корова (примене хербицида). Развој усева на та 
два дела парцеле биће различит па треба оставити улаз 
механизације до тог дела парцеле. У зависности од 
стања земљишта треба извршити редуковану обраду 
(тањирача, чизел) и предсетвену припрему.

У ове делове парцеле не сме се ући све док се влажност 
земљишта не спусти на оптималну. 

У противном нарушићемо физичка својства земљишта 
(структуру) па ће у наредним годинама бити већи 
губитак приноса од добити у овој години.

Ђубрење ових делова се не препоручује, а нарочито 
не фосфором и калијумом. Само у изузетним 
случајевима (јако сиромашна земљишта) применити 
мање количине азота (до 50 kg азота по хектару).

Правилно треба проценити оправданост пресејавања 
усева: величина површине за пресејавање, положај 
дела парцеле (средина или крај), време постизања 
оптималне влажности земљишта за ову меру (гажење 
по влажном = губици приноса у наредним годинама).
• Примена агротехничких мера на површинама где 
је вода дуго лежала и нанела муљ у већем или мањем 
слоју 
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У складу са стањем земљишта и дебљином муља 
приступити агротехничким мерама. Уколико се вода 
раније повуче и има мање муља (праха и колоида) до 
1 cm могуће је применити редуковане мере обраде које 
су већ наведене (тањирача, чизел). Водити рачуна о 
влажности земљишта о чему је већ било речи.

Уколико има већи слој муља (10-15 cm) на тим 
површинама извршити плитку обраду (при оптималној 
влажности) и чим се земљиште просуши извршити 
затварање бразда како се исто не би исушило. 
Редукована обрада није решење јер ће муљ остати 
плитко и после сетве се може формирати покорица 
и при мањој пљусковитој киши па сетва може бити 
узалудна. Уколико би био период без кише до ницања 
могла би бити успешна и редукована обрада.

ПРАВИЛНОМ АГРОТЕХНИКОМ ДО ВИСОКИХ 
ПРИНОСА ЛУЦЕРКЕ И ЦРВЕНЕ ДЕТЕЛИНЕ

Црвена детелина и луцерка су важне вишегодишње 
легуминозе јер дају висок принос квалитетног сена 
(око 20 тона суве материје по хектару у годинама пуне 
експлоатације). Добијено сено, у зависности од времена 
кошења и начина чувања, одличног је квалитета 
с високим садржајем сирових протеина (18-22%), 
одличне сварљивости, повољног аминокиселинског 
састава и с високим садржајем минералних материја 
(фосфора и калцијум). Уз помоћ бактерија из 
рода Rhisobium, луцерка и црвена детелина имају 
способност фиксације азота из ваздуха, што им 
омогућава не само да задовоље своје потребе за азотом 
већ и да након разоравања у земљишту оставе велику 
количину азота за наредне усеве. Поред тога, велика 
количина органске материје која остаје у земљишту 
након разоравања луцеришта изузетно повољно утиче 
на структуру и квалитет земљишта. Вишегодишњи 
период искоришћавања, који искључује трошкове 
заснивања сваке године, чини ове врсте изузетно 
рентабилним и радо гајеним.
Приноси луцерке и црвене детелине у Пчињском 
округу крећу се од 5 до 6 тона по хектару. Разлог лежи у 
заснивању луцеришта на слабо киселим земљиштима, 
са ређим склопом биљака, а самим тим смањеном 
приносу, квалитету крме, као и дужини експлоатације 
површина под овим усевима. 

Избор парцеле
При одабиру парцела за сетву луцерке обавезно треба 
проверити киселост земљишта, јер је то лимитирајући 
фактор за њихово гајење. На појединим земљиштима, 

луцерка се може гајити само уз примену мера 
калцификације. У зависности од степена киселости 
земљишта, препоручује се уношење (дехидратисаног 
креча 2-6 т/hа или калцијум-карбоната 4-8 т/hа) 
заједно са основном обрадом. Црвена детелина је 
нешто толерантнија према земљиштима с високим pH 
вредностима. Сетва на погрешно одабрним парцелама, 
често одлично крене, оствари добар склоп биљака, 
па чак и оствари два до три откоса, а затим потпуно 
нестане, овакве површине се само могу разорати.

Ђубрењe.
Одлично реагује на уношење органских ђубрива у 
количини од 30 до 40 тона по хектару. При заснивању 
луцеришта користити комплексна ђубрива NPK са 
смањеном количином азота од 300 до 400 кг/ха у 
зависности од плодности земљишта. При основној 
обради неопходно је унети две трећине потребних 
количина минералних ђубрива, а у предсетвеној 
припреми остатак. 

Припрема земљишта и сетва.
Након јесење основне обраде, у пролеће треба обавити 
квалитетну предсетвену припрему, која ће обезбедити 
добро уситњен оранични слој од кога зависе ницање 
и развој усева у почетној фази. Оптимални рокови за 
сетву луцерке јесу трећа декада марта и прва половина 
априла, а црвена детелина се може сејати раније. За 
сетву обавезно користити квалитетно семе, лоше 
семе непознатих дорађивача најчешће је пуно семена 
корова и вилине косице, условљава закоровљеност 
парцела и у већини случајева води пропадању 
луцеришта. У семену луцерке је врло тешко утврдити 
голим оком присуство вилине косице, а само пар зрна 
је довољно да луцериште буде нападнуто, а често и 
уништено. Основна мера борбе против вилине косице 
јесте коришћење дорађеног и квалитетног семена. 
Посебну пажњу треба обратити и на правилан избор 
сорте, сетва домаћих сорти је од великог значаја јер 
обезбеђује стабилне и високе приносе. У зависности 
од квалитета предсетвене припреме и начина сетве, 
треба сејати од 16 до 20 килограма семена луцерке и 
14 до 18 килограма црвене детелине по хектару. Сетву 
је најбоље обавити сејалицом за жито на међуредном 
растојању од 12,5 и на дубини од два до три сантиметра. 
Коришћење већих сетвених норми (30 kg/ha и више) 
не може надокнадити пропусте у припреми земљишта. 
Након сетве, неопходно је применити ваљање глатким 
ваљцима, које омогућава бољи контакт семена са 
земљиштем и води уједначенијем клијању и ницању 
усева, што је посебно важно за правовремену и 
успешну борбу против корова.
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Нега усева. Након брзог ницања луцерка се споро 
развија у почетним фазама раста и развоја. Брз пораст 
корова у истом периоду може довести до угушивања 
биљака и великих проређивања биљака и великих 
проређивања усева, што знатно смањује дужину 
експлоатације луцеришта. Из наведених разлога за 
сетву луцерке и црвене детелине треба избегавати јако 
закоровљене површине. Веома је важно да се први 
откос у години заснивања коси што касније, у време 
прецветавања луцерке. Свака знатно ранија косидба 
доводи до чупања младих биљака луцерке које се 
још увек нису довољно укорениле, а самим тим и до 
проређивања усева. Ово се односи само на први откос 
у години сетве, јер све остале откосе треба косити у 
фази бутонизације и почетка цветања луцерке, тј. када 
се појави цвет, јер је у тој фази најповољнији однос 
приноса и квалитета добијене крме.

Марија Јањић
Дипл. инж. пољопривреде

Смер – ратарство
mjanjic.psss@gmail.com, 064/8435403

БОКОРЕЊЕ ПШЕНИЦЕ – ВАЖНА ФАЗА 
РАЗВОЈА ПШЕНИЦЕ

Бокорење пшенице представља специфично подземно 
гранање примарног стабла пшенице и образовање 
изданака или секундарних стабала из чвора бокорења. 
Образовање чвора бокорења, односно коленца на 
подземном делу стабла из кога ће се развити секундарни 
коренови и секундарна стабла, започиње са ницањем 
биљака. Потпуно формиран чвор бокорења је када се 
на биљци образује три права листа. У чвору бокорења 
су смештени зачеци будућих стабала и листова и он 
представља најважнији део биљке све до влатања. У 
току процеса каљења кроз који пролазе биљке током 
зимског периода (при дневним температурама 10-15 
˚C, а ноћним изнад 0 ̊ C), биљке се развијају у условима 
задржаног пораста, тако да се шећери синтетисани 
током дана складиште као резервна храна у листовима 
и чвору бокорења.  У случају да током зимског периода 
дође до измрзавања надземних делова биљке, из чвора 
бокорења ће се поново развити сви делови и биљка ће 

наставити раст и развој.
Процес бокорења започиње у предзимском периоду 
при температурама између 6 и 20 ˚C, при повољној 
влажности почиње 2-3 недеље после сетве, а наставља 
се и после зимсог периода. На нижим температурама 
бокорење се успорава, а испод 6 ˚C потпуно престаје. 
Такође, бокорење се прекида и уколико температура 
пређе 20 ˚C. 
Јачина и брзина бокорења зависе од климатских али 
и пуно других фактора: времена сетве, дубине сетве, 
густине сетве, исхране биљака, крупноће семена као и 
склоности сорте ка образовању секундарних изданака. 
Тип земљишта као и светлост имају утицаја на дубину 
бокорења. На лакшим землљиштима чвор бокорења 
се формира плиће, а на тежим дубље. Код ређих усева, 
где је присуство светлости веће, чвор бокорења се 
формира дубље, док са повећавањем густине усева 
помера се и чвор бокорење према површини, тако 
да у прегустим усевима, где су биљке засењене чвор 
бокорења се формира плитко. 

Битно је истаћи да не дају сви изданци, који се образују 
у процесу бокорења стабла са класовима, па је на 
осонову тога направљена подела на укупно или опште 
бокорење и продуктивно бокорење. Опште бокорење 
представља укупан број развијених секундарних 
стабала, док продуктивно представља само секундарна 
стабла која носе клас. 

Познавањем ове биолошке особине биљака у 
интензивној ратарској производњи, агротехничким 
мерама може се утицати на повећање или смањење 
интензитета бокорења.
Слабо бокорење је најчешће последица касне сетве, 
па се препоручује поштовање оптималног рока сетве 
од 5. – 25. октобра. Грешка у времену сетве се не може 
компензовати ни једном другом мером (ни повећаним 
дозама NPK). Такође, дубином сетве утичемо на 
интензитет бокорења, тако на лакшим и сувим 
земљиштима треба сејати нешто дубље док на тежим и 
влажним плиће. Оптимална дубина сетве на умерено 
тешким и влажним земљиштима је 4 cm. 
Употреба декларисаног семена и одређивање оптималне 
количине семена за сетву се строго препоручују. 
Оптимална количина семена предстваља стварно 
потребну количину семена по јединици површине. То 
је најмања количина семена која осигурава сигуран 
принос својствен сорти. Колико је kg/ha семена 
потребно израчунавамо на основу података који се 
налазе на декларацији која прати сваку партију семена.  
За нормалан раст и развој пшенице потребно је 
обезбедити довољне количине хранива у земљишту. 
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Недостатак азота је најштетнији у фази бокорења 
када се ствара потенцијал за принос. Како би смо 
тачно одредили потребне количине ђубрива које је 
потребно унети у земљиште под основну обраду и у 
току вегетације препоручује се агрохемијска анализа 
земљишта. 
Када током зиме, због наизменичног смрзавања и 
крављења долази до подлубљивања земљишта или при 
ређем склопу саветује се ваљање усева у пролеће.

ТЕХНОЛИГИЈА ГАЈЕЊА ЧИЧОКЕ

Чичока – Helianthus tuberosus припада породици 
главочика – Asteraceae, роду Helianthus. Чичока 
је вишегодишња биљка која се гаји ради кртола и 
надземне масе. Свеже кртоле се користе за исхрану 
свиња, оваца и племените дивљачи. За разлику од 
кртола кромпира, могу се користити у свежем стању. 
У интензивној ратарској производњи најчешће се гаји 
као једногодишња биљка, док је вишегодишњи засад 
заступљен у екстензивном начину искоришћавања. 
Надземна маса служи као волуминозна храна или за 
силирање у смешама са свежом масом крмних жита. 

Захваљујући повољном односу есенцијалних амино-
киселина кртоле су веома вредна храна за људе и 
животиње, а такође су значајан извор витамина B1, B2, 
B3, C И β-каротена. Кртоле чичоке имају посебан значај 
за исхрану дијабетичара пошто се у њима складишти 
полисахарид инулин и стога је важна индустријска 
биљка. Екстракцијом из листова добијају се једињења 
која имају антиоксидативно или антиканцерогено 
дејство.
 
Чичока је прилагођена на различите климатске услове 
и гаји се широм света за различите намене. Због 
значаја инулина за здравље људи, површине на којима 
се чичока гаји у свету су у порасту. Према доступним 
подацима, просечни приноси кртола су 40-70 t/ha, а 
суве надземне масе 3-30 t/ha. У Србији су све више на 
тржишту присутне кртоле намењене за исхану људи, а 
међу њима су и сертификовани органски производи.
  
Морфолошке особине.

Када се развија из кртоле, што је уобичајен начин 
размножавања чичоке, образује се жиличаст коренов 
сyстем који се састоји од великог броја добро развијених 
и јаких жила. Стабла се развијају из кртоле, најчешће 
су усправна, чврста, обрасла маљама, чланковита и 
разграната. Висина стабла је 1-2 m, а може достићи 

висину  и 3m и више. Пречник стаблa је од 1.5-2.5 cm. 
Из кртоле може да се развије једно или више стабала. 
Кртоле су чланковите и настају задебљањем већег броја 
чланака столона. На биљци се образује 20-55 кртола.  
Лист је прост, ланцетастог или срцоликог обилика, са 
глатким лицем и маљавим наличјем. На врху стабала 
и бочних грана развија се цваст главица, слична 
сунцокрету, са жутим језичастим и смеђим цевастим 
цветовима у средини цвасти. Пречник главице је од 
7-12 cm. Плод је ахенија дуга 5-6 mm.

Услови успевања.

Захваљујући добро развијеном кореновом систему, 
чичока је толерантна на сушу. Међутим, снабдевеност 
биљака водом је важна за њихов почетни пораст, као 
и наливање кртола. Минимална температуре раста 
износи 5 ˚C, а млада биљка може поднети -5 ˚C. 
Оптимална температура раста је 15-20 ˚C. Кртоле у 
земљишту, под снежним покривачем могу презимети 
при -20 ˚C. Чичока је биљка кратког дана. У условима 
дугог дана, интензивира се пораст вегетативне масе, 
док цветање и формирање кртола касне. Чичока 
може да се гаји на мање плодним земљиштима, 
нагнутим теренима где је изражена ерозија, мада се 
на земљиштима лакшег механичког састава формирау 
кртоле правилног облика које се лакше ваде.
 
Технологија приизводње.

Плодоред.
Најбољи предусеви за чичоку су зрнене махунарке, 
стрна жита, кромпир као и смеше вишегодишњих 
трава и легуминоза. Чичока није добар предусев 
у плодореду из разлога што из кртола заосталих у 
земљишту ничу биљке које закоровљавају терен. Зато 
је најбоље након чичока сејати озиму грахорицу или 
озими сточни грашак и тада самоникле биљке служе 
као потпорни усев. 

Ђубрење.
За ђубрење на средње плодном земљишту препоручује 
се 60-100 kg/ha азота, 40-70 kg/ha фосфора и 70-120 kg/
ha калијума. Наведене количине треба смањити када 
се примењује стајњак.
 
Избор сорте и садња.
У Србији су регистроване две сорте, и то домаће NS-
Т-1 И NS-Т-2. Сорте се међусобом разликују према 
дужини вегетационог периода, висини стабла, боји 
и облику кртола. Највећи део сорти је из Немачке, 
Француске, САД, Русије и Канаде. 
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Чичока се сади рано у пролеће, најкасније до 20. априла 
или у јесен. За садњу се користе добро развијене 
кртоле, здраве и уједначене по крупноћи, масе 45-
60 g. Крупније кртоле дају веће биљке, али могу да се 
секу на делове с тим да сваки део има најмање једно 
окце. Кртоле се пре садње наклијавају. На малим 
површинама садња се изводи ручно, док се на великим 
користе садилице за кромпир. Међуредни размак је 
50-70 cm, а између биљака у реду 30-40 cm. За садњу 
на једном хектару утроши се око 30.000 – 35.000 кртола 
укупне масе 1.4 – 1.8t. Дубина садње је 10-15 cm. 

Нега усева. 

Препоручују се једна до две међуредне обраде уз које 
се примењује прихрана у току вегетације. Такође 
је пожељно огртање биљака чиме се поспешује 
формирање и раст кртола и олакшава њихово вађење 
из земљишта. Изводи се када биљке достигну висину 
30-50 cm. 

Вађење и чување кртола.

Време и начин жетве зависи од намене за које се чичока 
гаји. Ради искоришћавања надземне масе, биљке се 
косе у периоду од формирања до отварања првих 
главица, односно до почетка цветања за справљање 
силаже. 

Вађење кртола може бити сукцесивно од јесени па све 
до ницања нових биљака у пролеће, што је у нашем 
подручју од септембра па све до марта.  Механизовано 
вађење се изводи вадилицама или комбајнима за 
вађење кртола кромпира. Извађене кртоле могу се 
складиштити 6-12 месеци у контролисаним условима 
на 0 ˚C и  2 ˚C и релативно великој влажности ваздуха. 

ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА ЈАРОГ ОВСА

Овас, захваљујући зрну велике енергетске и хранљиве 
вредности, користи се у исхрани људи, домаћих 
животиња и кућних љубимаца. У исхрани свих врста и 
категорија домаћих животиња, овсено зрно се користи 
за справљање концентроване хране, а надземна 
биомаса као волуминозна сточна храна. Плод овса веће 
је хранљиве вредности од плода кукуруза. Он садржи 
12% укупних, односно 8.18% сварљивих протеина и по 
енергетској вредности има 1.02 хранљиве јединице. Ова 
вредност се у справљању хране за домаће животиње 

користи као стандард и назива се овсена јединица.
У погледу предусева овас није толико осетљив као 
остала права жита. Тако су му добри предусеви сви 
широкореди усеви. Одличне предусеве представљају 
вишегодишње лептирњаче јер обогаћују земљиште 
азотом. С друге стране, сва жита су услед заједничких 
штеточина и узрочника болести, слаби предусеви. 
Овас не треба гајити у монокултури.

Основна обрада земљишта за производњу јарог овса 
изводи се током јесени или у пролеће ако земљишни 
услови не дозвољавају предзимску обраду. Дубина 
основне обраде зависи од земљишта и предусева. Тако 
на брдско-планинским земљиштима не треба орати 
дубље од 20 cm. Предсетвену припрему треба извести 
непосредно пре сетве. 

Систем допунске исхране сличан је као и код осталих 
стрних жита: са основном обрадом потребно је унети 
NPK ђубриво, а за прихрањивање усева остављa се око 
две трећине укупне количине азотних минералних 
хранива.  За постизање приноса овса од 5000 kg/h 
биљкама треба обезбедити око 90 kg/ha азота, 60 
kg/ha фосфора и око 60 kg/ha калијума. Количине 
минералних ђубрива треба смањити за око 15-20 
% уколико се у земљиште уноси и стајњак. Да би 
се одредила укупна потребна количина хранива 
коју треба унети у земљиште, потребно је испитати 
природну плодност земљишта, што је препорука при 
планирању узгоја било које културе. 

Сетву јарог-пролећног овса треба обавити у првој 
недељи пољских радова, крајем фебруара или у току 
марта. Ако се овас гаји као чист усев треба га сејати у 
редове, на међуредно растојање од 10-12 cm и на дубину 
2-3 cm. Сетву треба обавити житним сејалицама. 
Оптимална количина семена за сетву пролећног овса 
гајеног у чистом усеву је 120-150 kg/ha, односно 450-
550 клијалих семена по квадратном метру. 

У производњи овса примењују се сличне агротехничке 
мере (заштита од корова, биљних болести и житне 
пијавице)  као у производњи пшенице, јечма и ражи. 

Када класићи у вршном делу метлица прелазе у фазу 
пуне зрелости (пре него што се зрели плодови у 
класићима крену осипати), траба започети жетву.  
Уз примену свих агротехничких мера и у просечним 
агроеколошким условима, може се остварити принос 
од 4000 kg/ha.

П о љ о п р и в р е д н а
с а в е т о д а в н а  и

с т р у ч н а  с л у ж б а
В р а њ е

БИЛТЕН БРОЈ 186
20216

СТР



Мр Небојша Младеновић
Дипл. инж. пољопривреде

Смер – воћарство и виноградарство
nec68@gmail.com, 064/8435398

РЕЗИДБА КУПИНЕ ЗА РОД

Резидба купине је веома важна и обавезна 
помотехничка мера, која има за циљ да се што раније 
формира добро развијен жбун, а касније у току 
експлоатације успостави равнотежа између раста 
и родности, донесе висок принос и добар квалитет 
плодова сваке године. У току вегетације купина 
образује велики број изданака од којих треба известан 
број проредити и уклонити још током вегетације, 
а остале уједначене, довољно дуге и разгранате 
треба оставити за род у наредној вегетацији. У рано 
пролеће по отапању снега и просушивању земљишта, 
приступа се резидби купине за род (зимска резидба). 
Од изданака који су на располагању одаберу се 3 до 4 
најбоља, уједначена, здрава и без оштећења са бочним 
(постраним)  гранама и врши се резидба. Прво се 
изданци скрате на 20 до 40 cm изнад последње (треће) 
жице. Тако се формира шпалир на висини од око 2 m.  
Бочне гране се скраћују на 2 до 3 пупољака, односно на 
20 до 25 cm или нешто дуже, ако су пупољци међусобно 
више удаљени. Остале изданке треба уклонити до 
основе. Ако су изданци образовали велики број бочних 
грана са кратким међусобним растојањем, па то прети 
великим оптерећењем изданака родом, онда се врши 
проређивање бочних грана до основе тако да на сваких 
10 cm дужине остане наизменично по једна бочна 
грана. Сувише ниске превремене гранчице уклањају 
се до основе. Тиме се избегавају превелика густина и 
засењеност, што директно утиче на висину приноса 
и квалитет плодова. Ради добијања бољег квалитета 
плода и смањења оптерећења родом треба остављати 
највише 3 усправна изданка са мањим бројем бочних 
грана. Када је реч о густој садњи на растојању  1 до 1,2 м 
у реду, остављају се за род 2 (или 1) изданка. Везивање 
орезаних изданака купине врши се, као и код малине, 
пластичним везивом или специјалним пластичним 
копчама. Сваки остављени изданак се везује за сваку 

жицу, односно на три места. При томе треба се водити 
рачуна да се изданак сувише не стеже нити да веза буде 
лабава па да изданак клизи по жици. При везивању  
треба настојати да се два, три или четири остављена 
изданка по жбуну лепезасто распореде по жици
.

ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПУПОЉАКА КОД 
ВОЋАКА

На формирање цветних пупољака код воћака може 
се утицати применом извесних агротехничких и 
помотехничких мера, као што су: 

Избор подлоге – на слабо бујним подлогама 
раније почиње и обилније је формирање цветних 
пупољака. Они улазе у период зимског мировања 
са јаче диференцираним зачецима цвета, тако да су 
осетљивији према мразу. Слабо бујне подлоге имају 
мање развијен коренов систем и апсорбују мање азота 
а у надземном делу се јаче нагомилавају органске 
материје.

Коришћење посредника  (за смањење бујности) – 
што је дужи посредник, мања је бујност надземног 
дела а више се формирају цветни пупољци (најмања 
дужина посредника је 15-20 cm). Формирање круне 
– треба обезбедити правилан распоред грана, ради 
добре осветљености свих делова круне и спречавања 
засењивања. Светлост је потребна за диференцирање 
цветних пупољака (према амери-чким истраживањима 
без директне светлости не долази до формирања 
зачетака цвета у пупољцима). Резидба (редовна) – 
регулише вегетативни пораст и родност. Јача (кратка) 
резидба и прекраћивање грана подстичу бујност 
(вегетативни потенцијал) а слабија (дуга) резидба и 
проређивање грана подстичу формирање цветних 
пупољака и родност.  Ђубрење – без довољних 
количина азота уопште не долази до формирања 
цвета у пупољцима. Међутим, сувишне количине 
азота неповољно делују на диференцирање цветних 
пупољака,  јер  фаворизују бујност а расположиви 
угљени хидрати се троше за растење младара. Довољне 
количине фосфора и калијума повољно утичу на 
формирање цветних пупољака.
    
Заштита од болести и штеточина – спречавање 
оштећења лишћа и очување асимилационе површине 
значајно је за обезбеђење потребне количине угљених 
хидрата за формирање цветних пупољака. Повијање и 
савијање грана – врши се по завршетку интензивног 
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пораста младара а то је обично у првој половини јула 
месеца (тиме се фаворизује трансформација лисних 
пупољака у цветне). Повећањем угла гране слаби 
силу поларитета (апикалне доминације) а повећава 
се дејство силе гравитације. Мења се циркулација 
хранљивих материја и фитохормона. Храњљиве 
материје се крећу асцедентно и теже да заузму вршни 
положај, чиме се на грани која има вертикалан положај 
најаче развијају младари из вршних пупољака. Такође је 
при врху гране већа концентрација стимулатора раста 
а при основи концентрација инхибитора. Довођењем 
гране у хоризонтални положај хранљиве материје и 
фитохормони су подједнако распоређени дуж гране.

Прстеновање и полупрстеновање – прстеновање се 
врши на деблу или скелетним гранама ради смањења 
бујности. Врши се уклањањем коре у виду прстена 
ширине 0,5-1 cm (прстен може да се окрене за 180 ˚ и 
постави у супротном правцу чиме се успорава кретање 
сокова). Обавља се у првој половини маја месеца. 
Прстеновањем се постиже прекидање десцедентног 
тока материја (флоемских судова) и тиме се постиже 
нагомилавање органских материја у делу стабла изнад 
прстена а тиме и веће формирање цветних пупољака. 
Полупрстеновање се састоји у уклањању коре са мало 
дрвета (дубине 3-6 mm), у виду полумесечног зареза 
или у виду обнутог слова ‘’V’’, (капларски рез). Зарези 
се праве на гранама испод гранчице или пупољака у 
циљу смањења њихове бујности. Делимичним прекид-
ањем асцедентног тока материја смањује се прилив 
азота с једне стране, а са друге стране прекидањем 
десцедентног тока задржавају се угљени хидрати тако 
да се постиже повољан однос угљени хидрати / азот за 
формирање цветних пупољака. Уместо прстеновања 
и полупрстеновања може се вршити постављање 
металних прстенова на деблу, парање коре дебла и 
скелетних грана, ровашење (прављење попречних 
зареза на два места са размаком 2-5 cm).  Прскање 
воћака ретардантима – синтетичким фитохормонима 
односно инхибиторима раста. Они утичу на смањење 
бујности, успоравају раст младара а повећано је 
диференцирање цветних пупољака.

УПИС ПРОИЗВОЂАЧА ГРОЖЂА У 
ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР

Законом о вину („Службени гласник РС“ број 41/09 и 
93/2012) предвиђена је обавеза уписа у Виноградарски 
регистар физичких лица, правних лица и предузетника 
који производе грожђе на површини већој од 0,1 ha. - 

10 ари. Обавеза се односи и на произвођаче који  имају 
и мање површине од 0,1 hа. а са истих стављају грожде 
у промет. Ово је обавеза која постоји у земљама ЕУ, а 
нама представља и обавезу у процесу усклађивања са 
стандардима Европске уније. Упис у Регистар врши 
се на основу захтева који подноси физичко лице, 
правно лицеили предузетник, у складу са Законом 
о вину односно Правилнику о садржини и начину 
вођења Виноградарског регистра. Захтев се подноси 
на Обрасцу ВВ 1 – Захтев за упис у Виноградарски 
регистар, који је одштампан уз правилник и чини 
његов саставни део. Поред захтева потребна је и 
следећа документација:

-Извод из Регистра привредних субјеката (за привредна 
друштва и предузетнике),
- Извод из катастра непокретности, 
- Копије планова за катастарске парцеле на којима се 
налазе виноградаске парцеле које се уписују  у Регистар,
-Уговор о закупу, односно коришћењу за виноградарске 
парцеле на којима се виногради налазе, ако подносилац 
захтева није власник тих виноградарских парцела, 
односно ако је закупац или корисник;
-Документ којим се доказује право својине на 
катастарској парцели на којој се налази виноградарска 
парцела, ако право својине није уписано у катастар 
непокретности.

Изменама Правилника о Виноградарском регистру 
процедура уписа произвођачима грожђа је знатно 
олакшана. Они немају трошкове, упис је бесплатан а 
производачи не морају да достављају документацију 
о катастарским парцелама као и извод из Агенције 
за привредне регистре. Наведену документацију 
прикупљају канцеларије центра за Виноградарство и 
винарство Министарства пољопривреде и шумарства 
и водопривреде Републике Србије. 

Приликом уписа у Виноградарски регистар додељује 
се регистарски број, извод из Виноградарског регистра 
и графички приказ парцела. Производач грожђа може 
да има само један регистарски број. Регистарски број 
који је једном додељен не може се мењати и не може 
бити додељен другом производачу грожђа.
У Виноградарски регистар се уписују и промене 
података и то:
-Произвођач грожђа сваку промену података уписаних 
у регистар пријављује Министарству у
року од 15 дана од дана настале промене.
-Промену података о годишњој производњи грожда 
са родних виноградарских парцела, као и дестинације 
продаје или прераде у циљу одређивања производног 
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потенцијала, произвођач грожда пријављује ресорном 
Министарству сваке године након бербе а најкасније 
до 15.11. текуће године.      

Производач грожђа брише се из Виноградарског 
регистра ако поднесе захтев за брисање на основу 
одлуке о престанку обављања делатности односно 
то обавља Министарство по службеној дужности. 
За подручје Пчињског округа (Врањски рејон као 
виноградарско подручје) надлежна је канцеларија у 
Нишу. 

За све врсте помоћи у циљу уписа у Виноградарски 
регистар, а првенствено око попуњавања Обрасца 
ВВ 1 произвођачи грожђа могу да се обрате 
саветодавцима за воћарство и виноградарство 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Врање. 
Познавање стварног стања када су у питању површине 
под виновом лозом, сортимент, старост засада, 
потенцијали појединих виноградарских подручја и 
осталих важних аспеката, неопходан су услов даљег 
унапређивања и планског развоја виноградарства и 
винарства у Републици Србији.

Сузана Јеркић
Дипл.инж. пољопривреде 

Смер – воћарство и виноградарство
jerki.suzana@gmail.com, 064/8435392

ПРИПРЕМА ОРГАНСКОГ КОМПОСТА 

Компост је органски оплемењивач земљишта који 
настаје микробиолошким разлагањем различитих 
органских материја (отпаци биљног и животињског 
порекла са органских фарми). Користи се као органско 
ђубриво у количини од 0,5 – 6 kg/m² као део земљишне 
смеше. Да би смо добили добар и квалитетан компост  
потребно је одабрати повољно место за припрему 
компоста, место мора бити у сенци и заклоњено 
од ветра. На сунцу се органски отпаци брзо суше, 
бактерије које учествују у компостирању брзо угину и 
органска маса остаје дуго непромењена. Биљни отпаци 

који се стављају у компостиште морају бити здрави, јер 
изазивачи болести не угину компостирањем. Због тога 
компост може бити извор ширења болести, корова и 
штеточина. 
Компостирање се може обавити у хумци која се прави 
на површини земљишта без оквира или са оквиром  
који може бити направљен од дасака, прућа и жице 
или у јаме. Поступак компостирања је исти. Висина 
компоста у хумци је 150 -180 cm, ширина при дну 
150 cm, а дужина произвољна. Код дугачких хумки се 
на сваких 150 cm оставља отвор за вентилацију. Пре 
компостирања скине се површински слој земљишта 
8-10 cm, постави дренажни слој од гранчица или 
прућа, а затим се до жељене висине наизменично ређа 
слој свежих и сувих биљних отпадака (15-20 cm) и слој 
земљишта (5 cm). По потреби се додаје негашени креч 
уз заливање водом или осоком. Гомила компоста се 
не сабија, а последњи слој хумке је од земљишта. Већ 
после неколико дана, развија се висока температура 
(50 – 60 ˚C), а потом се компост хлади и органска 
материја минерализује. Свака 2-3 месеца гомила се 
измеша и прекрије слојем земље у висини од 10 cm. 
Компост је готов за 6-12 месеци и тада је једноличан, 
мрвичаст, лак и тамносмеђ. Уколико желимо да период 
компостирања буде краћи (4-6 недеља), хумке треба да 
су ниже (50 cm), а биљни остаци исецкани. У биљне 
остатке може се ставити  исецкана коприва, преслица, 
камено брашно или одговарајући биолошки препарати 
(на бази силицијума, кравље балеге, камилице, 
храстове коре, маслачка, валеријане) чији је циљ брже 
и квалитетније компостирање. 
У органској производњи се у компост могу додати 
и глисте које ће убрзати процес минерализације 
органских материја.

ЗАШТИТА ВИНОВЕ ЛОЗЕ ОД ПОЗНИХ 
ПРОЛЕЋНИХ МРАЗЕВА 

Ради спречавања позних пролећних мразева важно 
је сазнати на основу климатолошких података време 
њихове највероватније појаве. Поред тога је потребно 
имати у виду да се најнижа температура јавља око 
5 часова ујутру. У раним јутарњим часовима када 
температура ваздуха падне испод нуле, влага из 
ваздуха прелази у ледене кристале који се слажу на 
биљке и земљину површину. Мерења су показала да је 
температура на површини биљних органа знатно нижа 
од температуре околног ваздуха, ове разлике нису увек 
исте али се могу кретати и до 5 степени.
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Постоји више начина како да се спречи дејство позних 
пролећних мразева. Неки од познатих начина врше 
сигурну заштиту од позних пролећних мразева али 
су веома скупи и не могу се препоручити за заштиту 
већих површина. Постоје и превентивне мере и оне 
су углавном везане за правилан избор положаја, 
земљишта, лозне подлоге и сорте као и за одговарајући 
начин и време извођења појединих ампелотехничких 
мера. Када је избор земљишта у питању треба имати у 
виду да се у пролеће најбрже расхлађују црна а затим 
бела  а најспорије црвена земљишта. Разлика коју 
проузрокује боја земљишта може износити 1-20 ˚C, 
а таква разлика може бити пресудна у испољавању 
последица позних пролећних мразева. За подручја 
која су вишеструко погодни за гајење винове лозе 
али се одликују чешћом појавом позних пролећних 
мразева треба узимати такве лозне подлоге и сорте 
које се карактеришу касним ступањем у вегетацију. 
При оваквом избору подлога и сорти до развијања 
окаца долази после појаве позних пролећних мразева. 
Гајење винове лозе с високим стаблом, начин и 
време одгртања винограда и касније орезивање лозе 
представљају најзначајније агротехничке мере помоћу 
којих се умањује штетно дејство позних пролећних 
мразева.

Једна од мера заштите која се на нашем поднебљу 
може применити јесте задимљавање. Задимљавање је 
најједноставнији и од давнине познати начин одбране 
винограда од позних пролећних мразева. Заснива се 
на стварању густог дима сагоревањем различитих 
органских материјала махом отпадака. 

Стварањем густог дима на парцели се температура 
може повећати за 1-2 ˚C што је довољно да се спречи 
измрзавање младих ластара, ако је мраз интезитета 
-3 до -4 ˚C. Задимљавање представља успешан начин 
одбране винограда ако је време тихо, положај раван 
или приближно раван и ако се ова мера примењује на 
већим површинама. Ефикасност заштите зависи од 
правилне процене услова и одговарајуће организације 
овог посла. На  јаче нагнутим теренима где хладан 
ваздух силази са виших  положаја поставља се већи 
број огњишта него на равном терену. Огњиште се 
ставља у редове и то са оне стране одакле ветар јаче 
дува. Размак огњишта у реду  износи 8-10 m. На већим 
парцелама редови огњишта се постављају на сваких 
30-50 m у зависности од нагиба терена. Палење ватре 
треба обавити ако је ноћ ведра а температура падне на

 +1 до -2 ˚C. У овако насталим условима палење ватре 
се мора извршити брзо, да неби дошло до измрзавања 
пре него што се створи димни облак. Како се позни 
пролећни мразеви по правилу јављају у раним 
јутарњим часовима те паљење ватре треба отпочети 
око поноћи и наставити димљење све до 6-7 часова.

Сузбијање позних пролећних мразева може се 
извести и помоћу вентилатора а заснива се на мешењу 
ваздуха из више слојева који су топлији са приземним 
хладним слојевима. На овај начин се хладан ваздух 
са парцеле потискује и умањује опасност од појаве 
позних пролећних мразева. Овај поступак може бити 
ефикасан за сузбијање мразева мањег интезитета. 
За јаче пролећне мразеве овај начин се комбинује са 
загревањем ваздуха  помоћу пећи, али је у овом случају 
потребно далеко мањи број пећи. За сузбијање позних 
пролећних мразева користе се велики вентилатори које 
покрећу обични  или електромотори јачине 30-50 ks. 
Број и распоред вентилатора зависи од конфигурације 
терена.

Спречавање позних пролећних мразева вештачком 
кишом заснива се на физичком закону при којем вода 
при преласку из течног у чврсто стање ослобађа по 
сваком литру 80 калорија. Ако се вода разбије у ситне 
капи као што се то постиже уређајима за вештачку 
кишу она ће се на температури од 0 до -1 ̊ C претворити 
у лед, а ослобођена топлота неће дозволити да се јаче 
промени температура средине, она ће се одржати 
на приближно 0 ˚C. Овај начин сузбијања позних 
пролећних мразева даје најбоље резултате ако се уређај 
за вештачку кишу тако регулише  да у току једног часа 
избаце 2-3 mm, однос 2-3 литара воде по 1м. Прскање 
креће када се температура спусти на 0 ˚C а несме се 
прекидати док трају ниске температуре. Ако би се 
прскање прекинуло убрзо би дошло до измрзавања 
младих  ластара и тек активираних окаца. Прскањем 
се на површини надземних делова  лозе ствара кора, 
али до измрзавања не долази јер се даљим прскањем 
стварају нове наслаге леда и ново ослобађање топлоте 
па се температура одржава на приближно 0 ˚C. Мора 
се обратити пажња  да се вишечасовним прскањем 
наслаге леда на младим ластарима не повећају до те мере 
да услед повећане тежине дође до ломљења ластара. 
Применом вештачке кише површина земљишта се 
овлажи, приземни слојеви ваздуха замагле, што све 
скупа доприноси задржавању топлоте коју земљиште 
ослобађа.
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АГРЕКOЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ 
КРУШКЕ

Светлост - Крушка је хелиофитна биљка те због тога 
захтева доста светлости. На то наводи чињеница да 
већина сорти има високу и ретку крошњу. Светлост 
утиче пре свега на квалитет плодова и њихова 
органолептичка својства. Код неких сорти (боскова 
бочица) на светлости се ствара рђаста превлака као 
сортно својство значајно у трговини плодова. Услед 
недостатка светлости на гранчицама крушке се ствара  
мањи број цветних пупољака.

Температура - Највише јој одговарају поднебља где 
се успешно гаји винова лоза а најбоље резултате 
даје у условима  умерене летње температуре. Висока 
температура негативно утиче на квалитет и одржавање 
плодова, изазивајући ожеготине на плодовима и кори 
стабла. Од ниских температура највише страдају 
цветни пупољци, цветови и тек заметнути плодови. 
Цветни пупољци се отварају ако средња дневна 
температура износи 10 степени. У фази најактивнијег 
пролећног раста температуре од -1 до -3 ˚C изазивају 
оштећења. Крушка у припремној фази зимског 
мировања издржава мраз од -9 до -17 ˚C, у дубокој 
(физиолошкој) -22 до -56 ̊ C а у принудној -10 до -18 ̊ C . 
Питоме сорте су неупоредиво осетљивије на екстремно 
ниске температуре од дивљих. Цветови у фази пуног 
цветања измрзавају на -1,5 до -1,9 ˚C, заметнути 
плодови на -1,7 ˚C а нешто крупнији плодови на -2 до 
-5 ˚C. Оптимална температурна амплитуда за сорте 
крушке креће се од -3 до  35 ˚C.

Вода и влажност - Крушка захтева мање воде у 
земљишту од јабуке. Најкритичнији период за воду је 
фенофаза цветања и образовања плода. За крушку се 
препоручују умерено влажна земљишта. Уколико је у 
вегетацији (мај - септембар) температура већа, крушка 
захтева и више воде у земљишту. При средње дневној 
температури за поменути период од 14,7 ˚C, потребно 
је годишње 560 mm. водених талога, а при 20 ˚C  
неопходно је 970 mm. У принципу, 500 - 600 mm воденог 
талога правилно распоређених у току вегетације. Што 
се тиче ваздушне влаге  крушка захтева мање влаге од 
јабуке, а најповољнија износи 60%.

Ветар - У погледу односа према ветру не препоручује 
се гајење сорти крушке крупног плода у подручјима 
изложеним олујним ветровима. Сем опадања плодова 
у поменутим областима, стабла крушке калемљена 

на дуњи могу се комплетно извалити на лакшим 
земљиштима без наслона.

Земљиште - За гајење крушке  најбоља су дубока 
и довољно растресита земљишта дубине између 
120 и 150 cm типа чернозема, гајњача, алувијалних 
чернозема, алувијума, делувијума, лакших смоница 
итд. тј. земљишта са 60% песка и 40% глине. Док 
забарена земљишта  нису повољна за гајење крушке. 
Оптимална pH вредност за крушку се креће од 5,6 до 
6,5. Земљишта са више од 3% креча нису повољна за 
крушку калемљену на дуњи МА јер се јавља хлороза 
због блокаде магнезијума и гвожђа. Собзиром на то, 
сорте крушке окалемљене на дуњи захтевају земљишта 
бољих физичких и хемијских особина, мада се свако 
земљиште агромелиоративним захватима може 
поправити тј. привести култури.
  
У нашој земљи крушка најбоље резултате даје  до 800 m 
надморске висине, а преко 800 m, плодови познојесењих 
и зимских сорти не успевају да сазру. За интензивну 
производњу крушке и ако су технички најидеалнији 
нису погодни равни терени, пре свега због чешће појаве 
мразева. Најпогоднији су терени са малим нагибом 
3-5 степени. Стрми терени су непогодни за подизање 
засада јер им је земљиште плитко, опасност од ерозије 
велика а примена механизације отежана или немогућа. 
На теренима са нагибом од 20 степени садња крушке се 
обавља по изохипсама или на терасама.

Близина водених површина смањује температурне 
амплитуде (дневне - годишње) и повећава влажност 
ваздуха чиме се успорава почетак вегетације а сем 
тога водене површине (реке, језера) рефлектују дневну 
светлост што позитивно утиче на квалитет плодова и 
принос.

П о љ о п р и в р е д н а
с а в е т о д а в н а  и

с т р у ч н а  с л у ж б а
В р а њ е

БИЛТЕН БРОЈ 186
2021 11

СТР



Дејан Мујакић 
Дипл. инж. пољопривреде 

Смер – заштита биља и прехрамбених 
производа, dejan.psssvranje@gmail.com    

064/8435391

FUSARIUM OXISPORUM – ФУЗАРИОЗНО 
УВЕНУЋЕ

Велики проблем у повртарској производњи !
Fusarium oxisporum спада у земљиштне паразите и 
најзначанији је и рода Fusarium.
Велике штете причињава на паприци, парадајзу, 
кромпиру, лубеници, дуњи, грашку, луку..
Симптоми:
На старијем лишћу долази до просветљености нерава, 
до појаве хлорозе лиске и њеног увенућа. Ови се 
симптоми шире и на млађим листовима и на стаблу 
а заражени делови некротирају. Некроза напада прво 
спроводне судове а касније се шири ка површинском 
ткиву. Фузариозно увенуће се посебно брзо испољава 
у фенофази цветања и плодоношења.

 
                    сл. 1                                          сл. 2
Циклус рaзвoja:
Fusarium oxisporum је типични земљишни паразит. 
Заражени биљни остаци у земљишту су главни извор 
инокулума. Хламидоспоре у земљишту се могу одржати 
дуги низ година и да почну да клијају тек када се нађу 
у близини неопходних хранљивих супстанци. Гљива у 
корен продире кроз зону издуживања и то углавном на 
места повреде а након продирања наставља да се шири 
у надземне органе кроз спроводна ткива.
Сузбијање:
Болест се преноси зараженим семеном, зараженим 
земљиштем, водом за наводњавање и зараженим 
биљним деловима. Хламидосторе се у луковицама  

могу уништити термотерапојом а у земљишту 
термичком или хемијском дезинфекцијом. Ако 
земљиште не стерилизујемо у потпуности и мала 
количина инокулима може да изазове значајну 
инфекцију. Кисела земљишта и повећано уношење 
амонијачног азота у земљиште повећава се опасност 
од ове болести. Основни начин сузбијања ове болести 
је гајење отпорних сорти.

ЗАШТИТА ОД КРУШКИНЕ БУВЕ 

Крушкина бува (Cacopsylla pyri) је једна од 
најважнијих штеточина у засадима крушке. Има 
два облика имага, зимски - тамносмеђи дужине 
око 3мм са неколико црних и наранџастих пега и 
летњи- светлосмеђи дужине око 2 mm са тамним и 
наранџастим пегама. Јаја крушкине буве су око 0,3mm 
најпре бела са петељком на доњој страни помоћу које су 
повезана са биљком па самим тим преко ње и узимају 
све потребне материје за несметан развој јаја и  танком 
нити са горње стране. Управо због ове комуникације 
између јаја и стабла у првим третманима морамо 
водити рачуна о времену примене уљних препарата.
Најбоља ефикасност се постиже уколико је уље нането 
на површину пре полегања јаја. Касније јаја постају 
тамно жута и прелазе у наранџасту боју што показује 
да су сазрела и да је време за пиљење. Има 5 развојних 
стадијума ларве. Ларве првог степена су светложуте са 
црвеним очима и трочланим пипцима.
 

       

 
        сл.1 Л1-Л5              сл. 2 имаго крушкине бувe
Када је ларва у последња два стадијума она је зеленкасто-
смеђа заобљена са изразитим наставцима крила. 
Презимљава у облику зимског имага у пукотинама 
коре стабла или испод опалог лишћа. Женке полажу 
јаја крајем зиме када дневне температуре буду око 10 ̊ C 
у групи 6-10 око пупољака а касније на младе листиће, 
врхове младара, петељке, лице и наличје листова. 
Може имати 6-9 генерација у току године. Крушкина 
бува изазива примарне штете услед исхране ларви 
које исисавају биљне сокове и долази до деформације 
листова, плодова касније и некрозе пупољака и листова. 
Секундарна оштећења настају јер крушкина бува лучи 
медну росу на којој се насељавају гљиве чађавице, то 
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спречава процес фотосинтезе  а ако је напад јак и до 
опадања листова и плодова. Нападнути плодови губе 
тржишну вредност. 
           

   сл.1 медна роса                     сл.2 имаго и ларве            сл.3 медна роса на плоду крушке      

                                                                 
Већа бројност и јачи напад крушкине буве може доћи 
услед претераног ђубрења N, осетљивости сорте, 
уништавањем корова, уништавањем природних 
непријатеља али и услед брзог прилагођавања 
пестицидима.

Заштиту од крушкине буве је најбоље спровести у 
почетним фазама развоја како би се избегле велике 
штете које може да изазове. Када наступе први 
топли дани у фебруару и температута буде око 10 
˚C презимљујуће форме крушкине буве излазе из 
скровитих места и полажу јаја, треба спровести 
зимско третирање комбинацијом инсектицида 
(пиретроиди) и минералног уља. У току вегетације 
и у зависности од развојног стадијума крушкине 
буве користе се различити инсектициди. Заштита је 
комплексна и континуирана током целе године, у циљу 
држања популације под контролом. Важно је пратити 
динамику лета и сузбијање започети пре формирања 
колонија и лучења медне росе.
Поред хемијских мера значајне су и агротехничке мере 
и то: избор мање бујних сорти приликом подизања 
засада, контролисано ђубрење азотом, летња зелена 
резидба ради боље осветљености и проветрености 
крошње, заливање само када је неопходно ради 
контроле прираста стабла.

ПРОБЛЕМ У ПОВРТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ - 
ТРИПСИ (Thrips spp.)

Прошлогодишње искуство повртара и велики 
проблеми које су мучили са овим штетним организмом 
су опомена да се на време поведе рачуна о сузбијању 
овог штетног организма и да заслужује пуну пажњу у 
повртарској производњи.Најзначајнија врста трипса 
је дуванов трипс (Thrips tabaci) а последњих година и 
калифорнијски трипс (Frankliniella occidentalis). То су 
веома ситни инсекти величине 1-2 mm, сивожуте  до 
тамносиве боје. У производним засадима су нарочито 
бројни током летњих месеци, чим наступе летње 
врућине и дужи сунчани периоди. До тог периода 

се развија на разним гајеним и коровским биљкама 
(поред дувана оштећује скоро 400 биљних врста). 
                               
Поред дирекних штета трипси могу да преносе и 
вирусе. Дуванов трипс има 5-8 генерација годишње, 
презимљава имаго у земљи, испод биљних остатака 
и на другим скривеним местима. Топло и суво време, 
односно дужи сушни периоди, погодују масовном 
размножавању трипса. Женке полажу јаја у лисно 
ткиво. Инсекти се завлаче између листова биљака и 
хране се сисањем биљних сокова, при чему на местима 
убода са лица и наличја листова настају квржице, 
односно плутасто ткиво неправилног облика.

Мере сузбијања: уништавање биљних остатака, 
сузбијање корова, узгој толерантних сорти. 
Биолошко сузбијање предаторским стеницама рода 
(Orius), предаторским грињама (Amblyseius) или 
биоинсектицидима који садрже паразитске нематоде 
рода (Steinernema). Количина која је потребна зависи 
од стања засада и величини популације трипса која 
је присутна. Примена је доста једноставна. Стенице 
и гриње су паковане у пластичне бочице, те се из 
бочица истресају на биљке. Након примене потребан 
је одређени период да се стеница и гриња развију, 
односно да почну да делују и да дође до смањења 
популације трипса. Ово је обично најтежи део и тешко 
је уверити пољопривредника да ће све бити у реду док 
он гледа како трипс прави штету на његовим биљкама. 
Неколико пољопривредника који су кренули са 
биолошком заштитом у овом тренутку нису издржали 
и посегнули су за применом хемијских средстава. То 
није добро и свакако је велика грешка коју раде.

За праћење штеточине у заштићеним просторима, 
постављају се плаве и жуте лепљиве плоче. У условима 
где је присутност штеточине велика, може се поставити 
и већи број плоча, јер ће се на тај начин смањити 
бројност. Након почетног смањења популације трипса, 
долазимо до одлуке коју пољопривредни произвођачи 
морају да донесу, а то је да ли користити хемијску 
заштиту или применити биолошку заштиту.

Хемијска заштита се врши истим препаратима као 
код заштите против вашију, уз примену инсектицида 
различитог механизма деловања, како би се успорило 
настајање резистентности. Са хемијским сузбијањем 
треба почети чим се констатују први примерци трипса.

• Регистроване ам. за сузбијање трипса: ciantraniliprol, 
formetanat-hidrohlorid, spinosad, formetanat-hidrohlorid, 
a.m. spinosad i a.m. abamektin
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ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ВРЕДНОСТ 
ХРАНИВА – ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНИВА 

Када се припремањем хранива повећава њихова 
вредност? За сточаре је од велике финансијске користи 
да знају да ли је неки нарочити систем припремања 
хранива за домаће животиње користан  или није?

Често се сматра да се млевењем или сецкањем хранива 
уштеђује животињи много посла и да се услед тога 
вредност хранива знатно повећава. Ово се заснива 
на претпоставци да ће већа количина хранљивих 
састојака остати за корисну употребу, уколико мање 
рада животиња  утроши у жвакању и варењу. Ово 
ипак није тачно. Припрема хране  да буде тако фина 
и мекана  и да се може гутати у с малим жвакањем не 
само да не исплаћује трошкове оваквог припремања, 
него стварно може да смањи нутритивну вредност 
хране. Вредност млевења, прекупљивања или 
сецкања хране зависи од карактера хранива које је у 
питању, а исто тако и од врсте животиње којој ће се 
давати. У неким случајевима хранива која су неукусна 
за стоку,лако могу да се потроше ако се самељу и 
помешају са оним које стока воли. Раж на пример, код 
више врста домаћих животиња даје боље раезултате 
ако је помешана са укуснијим зрневјима.

Код житарица или другог семена млевење, 
прекрупљивање или омекшавање су обично корисни 
само онда ако извесне животиње ово семење не жваћу 
потпуно. Семење које избегне жвакању може да прође 
кроз дигестивни тракт без неког јачег варења, па 
хранљиви састојци на тај начин могу бити изгубљени. 
Таква припрема може бити препоручљива за врло 
младе животиње пре него што се њихови зуби развију, 
а касније то не мора да буде од користи. Телад на 
пример, после неколико недеља жваћу кукуруз или 
овас потпуно све до 9 месеци и због тога нема потребе 
да им се ово зрневље меље. После ове старости млевење 

зрна се обично исплати, а за краве музаре све зрневље 
треба млети. Овце од свих домаћих животиња жваћу 
своју храну најуспешније.

Зрневље за домаће животиње треба млети само до 
средњег степена финоће. Другим речима оно треба да 
буде самлевено тако да је зрнасто, а не брашнаво или 
сувише брашнаво. Фино млевење не само да захтева 
више времена и трошкова, него оно обично чини зрно 
мање укусним, а може ставрно да смањи и његову 
хранљиву вредност.

Пре много година се веровало да кување или парење 
хране у великој мери повећава њену вредност.  Огледи 
су показали да сем код кромпира и соје таква припрема 
не повећава хранљиву вредност нити сварљивост и у 
већини случајева уместо тога настаје губитак.

  
Срђан Зафировић

Дипл. инж. пољопривреде
Смер – сточарство

srdjan.zafirovic@gmail.com, 064/8435399

OСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ У ПРОИЗВОДЊУ 
ПОЛУ-ТВРДИХ СИРЕВА

У време када мала и средња пољопривредна газдинства 
нису конкурентна у производњи сировог млека, што 
због скупље производње по литру млека и нестабилног 
откупа, неопходно је да сирово  млеко прераде на 
самом газдинству а све у циљу веће економске добити 
на газдинству.  
Један од производа при преради је и полу-тврди сир у 
типу качкаваља. Качкаваљ је производ од сировог млека 
а може и од пастеризованог крављег, мешаног крављег 
и овчијег, и ређе од самог овчијег млека. Квалитетан 
качкаваљ (са садржајем млечне масти преко 45%, влаге 
испод 44% и суве материје преко 56%) добија се једино 
од квалитетног млека добијеног од здравих, правилно 
храњених, редовно мужених крава, оваца и коза, које 
има оптималан хемијски састав карактеристичан за 
врсту и расу, коме ништа није додато нити одузето. 
Млеко треба да је свеже, да нема повећану киселост и 
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да није у фази слатког згрушавања.

Технологија производње качкаваља састоји се из три 
фазе: израда баскије (груде), превођење баскије у 
качкаваљ и досољавање, зрење и нега качкаваља.
Израда баскије се састоји из неколико подфаза: 
загревање млека, подсиривање, обрада груша, 
формирање баскије (груде) и зрење баскије. Пре 
загревања, млеко треба пречистити од механичке 
нечистоће цеђењем платненим цедилима (газа, ланено 
платно) или разним филтерима (уландерово цедило). 
После тога млеко у нерђајућим судовима догревамо 
или хладимо на температуру подсиривања. У летњим 
условима температура млека при подсиривању је од 30 
˚C – 32 ˚C а зими од 32 ˚C – 35 ˚C. За подсиривање 
користимо течна или сирила у праху.  Пре додавања 
сирила у праху треба га растворити у чистој води 
чија је температура иста као и температура  млека 
за подсиривање. Приликом додавања сирила, 
млеко требамо мешати да би се сирило равномерно 
распоредило у њему. Уколико је сирило добре 
концентрације и добра температура млека, млеко ће 
се згрушати за 40 минута. Да ли је груш спреман за 
даљу обраду проверавамо притиском шаке на груш 
поред зида суда, а уколико се груш одваја од зида суда 
спреман је за даљу обраду. Груш сечемо-ситнимо на 
малу уједначену парчад (зрна) величине око 1cm3 уз 
мешање око 5 минута да би убрзали истицање сурутке. 
Промешани груш оставити да одстоји 5-10 минута ради 
издвајања дела сурутке и добијања чвршћег сирног 
зрна. По издвајању дела сурутке започињемо друго 
догревање на температури од 38 ˚C - 42 ˚C уз лагано 
мешање. По постизању температуре другог загревања 
почиње се са интезивним мешањем ради сушење зрна 
и бољег издвајања сурутке. Уколико се зрна груша не 
одвајају већ мажу знак је да сушење није довољно и да 
се сушење треба наставити све док зрна не постигну 
потребан степен сувоће. Сушење груша уз стално 
мешање траје 30-40 мин. Крај сушења груша утврђује 
се стискањем масе у шаци, а ако се зрна груша лепе 
и трљањем између шака раздвајају, значи да је груш 
добро осушен. Цеђењем одвајамо преосталу сурутку, 
сирну масу пресујемо 30-40 минута, а испресовану 
баскију (груду) сечемо на комаде 5-10 kg и односимо 
на зрење. Зрење баскије је изузетно важан корак у 
производњи качкаваља.Лети баскија зри природним 
путем без регулисања температуре и траје неколико 
сата. Зими је неопходно регулисати температуру 
просторије за зрење, на мањим газдинствима, 
најчешће баскију стављамо поред шпорета (уколико 
немамо боље услове) где је температура око 30 ˚C и 
тада зрење траје од 4 - 12 сати. На крају зрења баскија 

је сува и накисела са PH између 5 - 5,2. Зрелост баскије 
утврђујемо пробом парења, тако што лист (каиш) 
баскије потопимо у воду температуре 72 ˚C -75 ˚C, а 
ако се маса растеже и при кидању масе стварају танки 
конци значи да је баскија зрела. Уколико баскија није 
довољно зрела тешко се пари и не растеже се.

Термичком обрадом преводимо баскију у качкаваљ 
кроз неколико фаза. Сечење баскије, парење, мешање-
натирање и формирање-калупљење. Припрему баскије 
за парење започињемо сецкањем ножем на каишеве 
дебљине 0,5 cm. Уситњену баскију паримо у воду или 
у раствор воде (2/3) и сурутке (1/3) при температури 
око 75 ˚C и која садржи 3-5% NaCl. Парење траје 2-5 
па и више минута уз константно мешање масе све док 
сирна маса не постане житка и растегљива. 

Након тога масу пребацујемо на сто где је месимо 
слично као тесто за хлеб а уједно је и равномерно 
солимо са не више од 20 gр/кg сирне масе. Када се 
маса мало охлади започињемо формирање качкаваља, 
делимично умешено тесто се још извесно време меси 
на сто а затим се обухвата рукама  и лаким покретима 
нагоре, прикупљају се доњи крајеви тако да добијемо 
облик погаче.  После тога доњи део погаче (лопте) 
извлачи се да би се потпуно прекрило место где су 
скупљени крајеви погаче. Када се издвојени слој извуче 
притиска се са две руке, а после тога само једном док 
се другом руком лоптаста маса пребацује тако да се 
истовремено слабо окреће. Ово се продужава све 
док се не добије затворена погача, коју стављамо у 
припремљени чист калуп. Калуп се са масом у почетку 
окреће чешће, а маса у калуп остаје до сутра док се не 
охлади јер тада погача задржава своју форму.

Трећа фаза у производњи качкаваља састоји се 
од неколико подфаза: сушење качкаваља, зрење, 
досољавање и нега. Извађени качкаваљ из калупа 
односимо на сушење где је температура ваздуха 22 - 
26 ˚C и влажности 65 - 75%, уз појачану циркулацију 
ваздуха. За 3-4 дана качкаваљ добије светло жуту 
боју и завршава сушење. Приликом сушења качкаваљ 
треба окретати да би сачувао форму. Након тога  
преносимо качкаваљ у просторију за зрење, где је 
температура 15 – 18 ˚C, влажност ваздуха 75 - 85% и уз 
добру циркулацију ваздуха зрење траје до два месеца. 
Током зрења се досољава три до четири пута у року 
од 20 – 40 дана., и негује брисањем сувом крпом ради 
уклањање плесни. Након зрења, сиреве пакујемо и 
преносимо у просторију за складиштење (подрум) на 
температуру од 4 – 10 ˚C и релативне влажности 65 - 
75%, а складиштење траје до употребе - продаје.
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НАДИМАЊЕ  СИРА

Млеко и млечни производи су идеална храна за људску 
употребу, међутим млеко је и идеално станиште 
за разне микроорганизме који својим присуством 
умањују квалитет или га чине неупотребљивим за 
људску исхрану. Код нас најраспрострањенија мана 
сира је надимање, које се углавном јавља на прелазу 
између шталске и пашњачке исхране, као и лети када 
су присутне високе температуре ваздуха. Надимање 
сира је праћено појавом нечисте и непријатне ароме, 
што све заједно може смањити квалитет сира до те 
мере да он постаје неупотребљив за потрошњу.

Касно надимање сира је једна од чешћих грешка, која 
настаје у току зрење сира. Узрочници су спорогене 
бактерије које проузрокују велике рупе у средину сира.

Рано надимање настаје услед производње гаса од 
стране coli – aerogenes бактерије, а у појединим ређим 
случајевима, узрочници могу бити и квасци. Јавља се 
неколико дана по производњи сира, а неретко када 
је јача контаминација млека овим бактеријама и при 
самом пресовању.

Бактерије у млеко доспевају као последица недовољне 
хигијене млечних животиња. Као што је неодговарајућа 
хигијена при мужи, транспорту, преради млека као 
и при ускладиштењу млека и млечних производа.  
Споредни услови за надимање сира могу бити: 
температура подсиривања, спора ферментација, слабо 
пресовање, неблаговремено и непрописно хлађење 
млека као и квалитет сирила.

Овакав сир се лако препознаје, јер на пресеку има 
мањи или већи број малих до средње великих рупица 
(сунђераста текстура), пукотина, зареза и лошег је 
укуса и мириса. Ова мана се може уочити и додиром. 
Код меких сирева притиском на сир имамо утисак да 
притишћемо сунђер, код полутврдих сирева лупањем 
на површини сира добијамо јасан дубоки звук који је 
јачи уколико је надимање веће.

Coli – aerogenes бактерије распрострањене су у 
природи и неминовно доспевају у млеко у току његове 
производње и прераде. Основни задатак произвођача 
је да спречи њихов долазак у млеко што је могуће више 
и да онемогучи развој оним које су већ доспеле у млеко.

Основне мере су: 
-Побољшање хигијенских услова у штали и музилишту;

-Прописно прање и дезинфекција судова и опреме за 
млеко; 
-Прање вршити у фазама: предпрање температуре 
воде 30 ˚C, прање са детерџентима и средствима за 
дезинфекцију при чему је температуре воде 40-45 ˚C, и 
испирање хладном водом (судове и опрему не брисати 
крпом већ их окренути да се исцеде). 
Хлађење млека, уколико се млеко прерађује у року 
од 12 сати млеко хладимо на 10 ˚C, а уколико млеко 
прерађујемо после тог рока млеко хладимо на 2-5 ˚C. 

Пастеризација представља најбољи вид борбе уколико 
за њу постоје могућности (загревање и брзо хлађење 
на температуре подсиривања). Пастеризација се 
врши на температури 60-65 ˚C, 20 минута, а више је 
примењивана пастеризација на температури 70-75 ˚C, 
15-30 сакунди (температура пастеризације не сме бити 
већа од 75 ˚C).

Коришћење чистих култура, правилна израда и 
температура подрума за зрење сира.

У неким земљама је дозвољена ограничена употреба 
нитрата и нитрита као средство против надимања 
сира, због њиховог неповољног деловања на људски 
организам (мигрена) у Србији нису дозвољена. 
Коришћење свих ових мера представља најсигурнији 
вид борбе против раног надимања сира.

АКТИВНОСТИ МИНИСТАРСТВА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I

Правилником о условима и начину остваривања 
права на подстицаје у сточарству за краве за узгој 
телади за тов („Службени гласник РС”, број 25/2018, 
од 30.03.2018. године) ближе се прописују услови и 
начин остваривања права на подстицаје у сточарству 
за краве за узгој телади за тов, као и образац захтева за 
остваривање подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац 
комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства, које испуњава услове прописане законом 
којим се уређују подстицаји у пољопривреди и 
руралном развоју, подстицај остварује за најмање 
две отељене краве, једном у току године за исто 
грло, на основу захтева који подноси Министарству 
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пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управa за 
аграрна плаћања у периоду од 01. фебруара до 31. јула 
текуће календарске године, за краве отељене у периоду 
од 01. јула претходне календарске године до 30. јуна 
текуће календарске године.

II

Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде објавило је нови Правилник о 
условима и начину остваривања права на подстицаје 
у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и 
тов јаради („Службени гласник РС“ број 104/2018 од 
28.12.2018 године).

Овим правилником ближе се прописују услови и 
начин остваривања права на подстицаје у сточарству 
за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као 
и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац 
комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства, које испуњава услове прописане законом 
којим се уређују подстицаји у пољопривреди и 
руралном развоју, подстицаје у сточарству за тов 
јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради остварује 
на основу захтева који подноси Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за 
аграрна плаћања на адресу: Булевар краља Александра 
84, 11050 Београд.

Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, 
тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата 
кланици подноси се пријемница за откупљена грла 
са спецификацијом грла за које се подноси захтев 
оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског 
инспектора.
Лице које подноси захтев остварује право за на 
подстицаје у сточарству за тов јунади за најмање три 
грла товне јунади по поднетом захтеву, док се право 
на подстицаје у сточарству за тов свиња остварује за 
највише 5.000 грла товних свиња по регистрованом 
пљопривредном газдинству у току једне календарске 
године.
•Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се 
поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за 
тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку 
годину oд 1. фебруара до 31. јула текуће календарске 
године и ако су грла предата кланици или извезена у 
периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. 
јуна текуће календарске године.

•Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку 
врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних 
грла подноси највише до три захтева у горенаведеном 
периоду, а за исто грло захтев за подстицаје може да 
се поднесе једном за једну календарску годину, по 
завршетку това.

АКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

ВРАЊЕ

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врање 
је у предходним месецима пружила велики број савета 
пољопривредним произвођачима, што директним 
контактом (обиласком – на пољопривредном 
газдинству, телефоном као и у служби), путем 
радионица, посета огледних фарми, удружења, 
трибина, предавања као и путем медија (електронских 
и писаних), локалних билтена и портала ПССС. Све 
информације из области пољопривреде, како стручне, 
тако и у вези актуелних дешавања у пољопривреди – 
мера Аграрне Политике Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије 
заинтересовани могу добити доласком у службу, на 
телефоне саветодаваца и службе, е-маилом, СМС 
порукама или на званичном сајту Пољопривредних 
саветодавних и стручних служби Републике 
Србије www.psss.rs, односно сајту Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије www.mpzzs.gov.rs.

ПРОМОЦИЈА ПОРТАЛА www.agroponuda.com

Поштовани пољопривредни произвођачи посетите 
интернет страницу www.agroponuda.com. Уз помоћ 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Врање 
можете као и до сада своје производе благовремено 
понудити Берзи пољопривредних производа Србије – 
Агропонуда на сајту www.agroponuda.com.
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У периоду од почетка јануара до краја марта 
месеца ПССС Врање објавила је 12 агропонуда за 
пољопривредне произвођаче и то:

- У понуди је кромпир сорте Агриа - 20 тона,
- У понуди је 15 тона кромпира сорте Агриа,
- У понуди су прасад расе Дурок - 3 грла,
- У понуди су прасад расе Пиетрен - 2 грла,
- У понуди су прасад расе Ландрас - 3 грла,
- У понуди је кромпир сорте Беллароса у количини од 
4 тона,
- У понуди је кромпир сорте Аризона у количини од 2 
тоне,
- У понуди је кромпир сорте Агриа у количини од 15 
тона,
- У понуди кромпир сорте Аладин - 5 тона,
- У понуди кромпир сорте Агриа - 40 тона,
- У понуди кромпир сорте Аризона - 15 тона,
- У понуди кромпир сорте Каррера - 3 тоне.

Од наведених агропонуда реализована је само једна.

ДОМИНАНТНЕ МЕСЕЧНЕ ЦЕНЕ ПРЕУЗЕТЕ 
ИЗ БИЛТЕНА СТИПС

У табелама представљеним у билтену обрађене су 
цене воћа и поврћа са зелене пијаце, кланичне цене 
живе стоке и цене стоке са сточне пијаце. Обрађене 
цене преузете су из Националног извештаја у оквиру 
СТИПС базе података.
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