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АГРАРНА ПОЛИТИКА

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подршку
развоју органске производње за 2011.год.

Подстицајна средства користе се за:
1) подршку развоју органске биљне производње, и то: ратарске, повртарске и воћарске и виноградарске,
која се обавља у затвореном простору (у стакленицима и пластеницима), без обзира на површину
затвореног простора, као и на отвореном простору који за ратарску и повртарску производњу мора да буде
површине најмање 0,2 хектара, а за воћарску и виноградарску производњу површине најмање 0,3 хектара;
2) подршку развоју органске сточарске производње.
Члан 3.
Право на коришћење подстицајних средстава, под условима утврђеним овом уредбом, има:
1) физичкo лицe - носилац породичног комерцијалног пољопривредног газдинстава;
2) привредно друштво;
3) земљорадничка задруга;
4) произвођач кооперант;
5) васпитно образовне установе.
Лице из става 1. тачка 1) овог члана које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у
даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра
пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији
која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног
газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11 - у даљем тексту: Правилник) има
право на коришћење подстицајних средстава, ако:
1) је пријавило податке о пољопривредним културама на пољопривредном земљишту који се односе на
текућу годину, као и о врсти и бројном стању животиња и газдинствима на којима се животиње држе или
узгајају, у складу са Правилником;
2) је са овлашћеном контролном организацијом (у даљем тексту: овлашћена организација) закључило
уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи у 2011. години; 3) у 2011.
години за исте површине не остварује средства за регресирање репроматеријала за ратарску и повртарску
производњу

Лица из члана 3. став 1. ове уредбе (у даљем тексту: подносиоци захтева) која имају биљну
производњу која се налази у периоду конверзије остварују право на подстицајна средства за подршку
развоју органске производње у износу од:
1) 36.000 динара по хектару за ратарску производњу (житарице, индустријско биље, лековито и
ароматично биље);
2) 50.400 динара по хектару за повртарску производњу;
3) 64.800 динара по хектару за воћарску и виноградарску производњу.
Укупан износ подстицајних средстава по подносиоцу захтева из става 1. овог члана не може бити већи од
1.200.000 динара.
Подносиоци захтева који имају сточарску производњу која се налази у периоду конверзије
остварују право на подстицајна средства за подршку развоју органске производње у износу од
1) 21.600 динара по грлу крупне стоке (за најмање 4 грла);
2) 7.200 динара по грлу ситне стоке (за најмање 10 грла);
3) 720 динара по јединки живине (за најмање 100 јединки);
4) 2.800 динара по кошници (за најмање 30 кошница).
Укупан износ подстицајних средстава по подносиоцу захтева из става 1. овог члана не може бити већи од
1.200.000 динара.
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Захтев
за
коришћење
подстицајних
средстава
подноси
се
Министарству
пољопривреде,трговине,шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања до 31.08.2011.год.

Дипл.инж. АЕ Зоран Старинац

МЕЛИОРАЦИЈЕ

Уређење и припрема земљишта за подизање воћњака

Циљ уређења и припреме земљишта за подизање воћњака је стварање услова за што бољи
пријем, пораст, развој и плодоношење воћака, затим обраду земљишта, ђубрење, заштиту воћака од
проузроковача биљних болести и штеточина, сузбијање корова, наводњавање, бербу и транспорт
плодова.










Уређење и припрема земљишта обухватају следеће радове:
крчење претходне вишегодишње културе (старог воћњака, винограда, шуме, жбуња, шикара)
нивелисање и равнање терена
одводњавање и наводњавање
сузбијање вишегодишњих корова
организацију земљишта
мелиоративно ђубрење земљишта
риголовање и подривање земљишта
фину припрему риголованог земљишта за садњу

Крчење претходне вишегодишње културе
Пре подизања воћњака, настоји се да на предвиђеној површини, као претходне културе буду
стрна жита или окопавине, тако да нема неких великих крчења терена. Уколико је претходна култура
била нека вишегодишња култура, потребно је обавити крчење, сакупљање, уклањање и спаљивање
свих биљних остатака. Уколико се то не учини, гљивице проузроковачи трулежнице корена
(Riseellinia necatrix и Armillaria mellea) или бактерије рака корена ( Agrobacterium tumefaciens ) могу
да се пренесу на корен младих воћака и да га униште за неколико година. Добро би било да се нови
засади подижу на крчевини тек после 3 до 4 године. За то време на земљишту треба гајити стрна
жита, окопавине или биљке за зеленишно ђубрење.
Нивелисање (равнање) терена
Земљиште после крчења остаје неравно и због тога мора да се обави грубо равнање терена
(скидање хумки, попуњавање депресија и вододерина) како би се земљиште поравнало и како би се на
њему могла адекватно обавити садња воћака.
Одводњавање и наводњавање
Одводњавање (дренажа) се обавља на теренима на којима површинска вода због
непропустљивог слоја земљишта и конфигурације терена (депресије) слабо отиче. Уколико се ради о
великим површинама онда мора да се уради пројекат одводњавања, а уколико се ради о мањим
површинама вода може да се одведе системом отворених канала или подземним перфорираним
цевима.
Наводњавање је потребно у крајевима у којима се у току вегетације, а нарочито у јулу и
августу месецу, јавља недостатак падавина.

4

Сузбијање вишегодишњих корова
У припреми земљишта за подизање засада неопходно је водити рачуна да земљиште буде без
коровских биљака и паразитских организама, који могу нанети озбиљне штете подигнутим засадима.
Организација земљишне територије
Површина на којој се подиже воћњак треба да се подели путевима на парцеле, како би се могло
несметано обављати агротехника.
Мелиоративно ђубрење земљишта
Уколико се хемијском анализом земљишта пре заснивања воћњака утврди да је количина
хумуса, фосфора и калијума мања од оптималних вредности, неопходно је да се пре садње воћака
изврши уношење органских и минералних ђубрива како би се количина хранљивих елемената у
земљишту повећала. Мелиоративним ђубрењем се поправља структура земљишта и у њему
осигуравају дуже време залихе ових ђубрива.
Риголовање и подривање земљишта
Риголовање земљишта представља основну и најзначајнију меру код заснивања воћњака.
Риголовање треба обавити у повољним временским условима ( јули-септембар) и квалитетно. Добро
изведено риголовање земљишта знатно олакшава обављање агротехничких мера које следе после
тога.
Подривање земљишта се обавља на теренима где се налази непропусни слој земљишта.
Подривачима се обавља разривање тог непропусног слоја земљишта.
Фина припрема риголованог земљишта
Фина припрема риголоване површине за садњу подразумева тањирање и равнање површине
земљишта. Тањирање и равнање изриголоване површине треба обавити у јесен или у току фебруара
уколико се засад подиже у пролеће. Након добро припремљене парцеле за подизање засада следи
копање јамића и садња воћака.
Дипл.инг.Сњежана Вујиновић

СТОЧАРСТВО

Сирови или укупни протеин оброка

Сирови или укупни протеин оброка се дели на: разградиви и неразградиви.
Разградиви протеин је онај протеин који у бурагу под дејством ензима микроорганизама
може да се доведе до једноставних азотних једињења и који микроорганизми највећим делом даље
користе за синтезу својих протеина. Део разградивог протеина представља растворљиви протеин. Он
се раствара у течном садржају бурага и најчешће разлаже веома брзо, у року од 15-45 минута од
храњења. Ту највећим делом спадају непротеинска азотна једињења (НПН).
Неразградиви протеин не може да буде разложен у бурагу. Он се састоји од дела који може
да се свари у цревима и делу који неможе да се свари и користи. Суштина оптималног балансирања
протеина у оброку је у томе да се обезбеди с једне стране протеин за микроорганизме бурага
(разградиви), а са друге стране, ако треба, буде и довољно неразградивог протеина који ће допунити
микробијални, и обезбедити оне аминокиселине које су потребне за жељену производњу.
Дипл.инг.Драган Гуњак
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ЗАШТИТА БИЉА

В И Н О Г Р А Д А Р И !!!

Прогнозно извештајна служба за заштиту биља «Пољопривредне саветодавне и стручне
службе Крушевац» ДОО Крушевац, обавештава виноградаре да наставе са заштитом винове лозе
против проузроковача пламењаче, пепелнице и сиве трулежи грожђа.
 Против проузроковача ПЛАМЕЊАЧЕ применити један од превентивних фунгицида на бази
бакра: BLAUVIT, CUPROXAT, BORDOVSKA ČORBA 100 SC, BAKARNI – OH,
CUPRABLAU – Z, FUNGURAN – OH, BORDO BLUE, CUPROZIN 35 WP,
CUPROCAFFARO и други.
 Против проузроковача ПЕПЕЛНИЦЕ применити један од системичних фунгицида пошто је
проузроковач пепелнице доста присутан у виноградима: TOPAS 100 EC, TILT 25 EC,
STROBY DF, TRIFMINE WP, IMPACT 25 EC, BAYLETON 25 WP, SISTHANE, FALCON
EC 460, CRYSTAL 250 SC, SABITHANE и други.
 Против проузроковача СИВЕ ТРУЛЕЖИ ГРОЖЂА припремљеној чорби додати један од
ботритицида: RONILAN DF, SWITCH, TELDOR 500 SC, MYTHOS, FOLICUR, PYRUS 400
SC, SUMILEX 50 SC, PEHAR и други.

НАПОМЕНА:
Приликом припреме течности за прскање треба водити рачуна о могућностима мешања
препарата (компатибилност), па је зато обавезно да се прочита упутство о примени препарата које је
дао произвођач.
Виноградарима се препоручује да поштују каренцу напред наведених препарата, нарочито код
раних сората винове лозе.
За младе винограде, као и за оне оштећене градом, ови рокови не важе и исте треба чешће
прскати фунгицидима на бази БАКРА уз фолијарну прихрану (преко листа). Прскање обавити
темељно – лице и наличје листа, гроздове и ластаре.
ОПШТА НАПОМЕНА:
Приликом припремања раствора за прскање и за време прскања, придржавати се препорука о
примени препарата, као и мера предострожности уз обавезно коришћење потпуне заштитне опреме.
За детаљнија упутства можете се обратити стручној служби за заштиту биља,
«Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац» ДОО Крушевац, лично или на
телефон 037/427-811.

Дипл.инг.Драгољуб Милосављевић
стручни сарадник за заштиту биља


ПССС КРУШЕВАЦ
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