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РАТАРСТВО
Препорука за сетву кукуруза

Најважнији посао који очекује пољопривредне произвођаче је сетва кукуруза, па Вам истичемо
неке препоруке које су битне у производњи :
- Кукуруз не гајити сваке године на истој парцели(монокуклтура) јер се повећава
закоровљеност , кукурузна златица се шири и једнострано је искоришћавање хранива.Најбољи
предусеви су стрне житарице.
- Високи приноси се обезбеђују употребом потребних количина минералних ђубрива :НПК и
азотних ђубрива.Пре употребе ђубрива треба урадити испитивање квалитета земљишта како би
добили препоруку за ђубрењем : врсте ђубрива и количина потребних ђубрива и време
примене.Контрола плодности земљишта је БЕСПЛАТНА за сва регистрована газдинства и обавезна
како газдинство не би прешло у ПАСИВАН статус.
- Предсетвену припрему обавити сетвоспремачима до ситномрвичасте структуре земљишта.
- Време сетве :15 – 25 априла односно када се земљиште загреје до 10º C .Треба пратити
временске прилике и укладу са тим обавити сетву.Никако не сејату у хладно и влажно
земљиште.Период ницања треба да буде што краћи како би добили квалитетне биљке.
- Дубина сетве је 3 – 4 цм ако је земљиште влажније и
5 – 6 цм ако је земљиште сувље
- Избору хибрида треба посветити посебну пажњу.С обзиром на климатске промене тј.
високе температуре и недостатак падавина препоручујемо хибриде ФАО групе 500 и 400
уколико кукуруз гајите за зрно.За интензивне услове гајења и за најплоднија земљишта
саветујемо хибриде ФАО 600 –700 групе.Ови хибриду су одлични за припремање силаже
јер дају велику и квалитетну силомасу.
Хибриди 500 и 400 групе зрења имају:
- бољу отпорност на сушу и високе температуре
- Дужина вегетација је 120-125 дана
- Подносе плодна и мање плодна земљишта
- Сигурнији принос и
- Ранију бербу
- Приносе на нивоу приноса дуже вегетације .
- Поштовати препоручену густину сетве за сваки хибрид.Хибриде 600 и 700 групе сејати на
размаку 70 x 26 цм а хибриде 500 и 400 групе 70 x 24 цм у потпуну агротехнику.Склоп
тј.број биљака по хектару одређује принос.
- Препорука произвођачима: Сејати 2-3 хибрида различите групе зрења због сигурнијих
приноса и раније бербе јер сваки хибрид различито реагује на неповољне услове спољне
средине.

Дипл.инж.Радојка Николић
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АГРОЕКОНОМИЈА

ИЗВОД ИЗ У Р Е Д Б Е
О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2013. ГОДИНИ
Овом уредбом прописује се за буџетску 2013. годину обим средстава, врсте и максимални
износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у складу са Законом о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину.
Средства из ове уредбе распоређују се за следеће врсте подстицаја:
1) директна плаћања;
2) подстицаје за мере руралног развоја;
3) посебне подстицаје
Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја из ове уредбе исплаћују се у
одговарајућим максималним износима, и то за:
1) премију за млеко у износу од седам динара по литру млека;
2) основне подстицаје за биљну производњу исплаћују се у износу од 6.000 динара по хектару;
3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 20.000 динара по грлу;
4) подстицаје за квалитетне приплодне овце и козе у износу од 4.000 динара по грлу;
5) подстицаје за квалитетне приплодне крмаче у износу од 4.000 динара по грлу;
6) подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу;
7) подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу;
8) подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;
9) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;
10) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу;
11) подстицаје за тов јунади у износу од 10.000 динара по грлу у тову;
12) подстицаје за тов јагњади у износу од 1.000 динара по грлу у тову;
13) подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу у тову;
14) подстицаје за краве дојиље у износу од 20.000 динара по грлу;
15) подстицаје за кошнице пчела у износу од 500 динара по кошници;
16) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од седам динара по грлу;
17) регрес за гориво у износу од 6.000 динара по хектару;
18) регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и
животиње у износу од 40 % плаћене премије осигурања;
19) регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима у износу од 40 % трошкова
складиштења.
Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја износи 1.202. 721.780 динара.
Средства расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за мере руралног развоја које
обухватају подршку програмима који се односе на:
1) инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда
квалитета у износу од 752.721.780 динара, и то за:
(1) инвестиције у пољопривредну производњу у износу од 700.000.000 динара, од чега за:
- подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља у износу од
200.000.000 динара,
- подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 500.000.000 динара;
(2) инвестиције у прераду пољопривредних производа и маркетинг у износу од 52.721.780
динара, од чега за:
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- подршку унапређења квалитета вина и ракије у износу од 50.000. 000 динара,
- контролне маркице за пољопривредне прехрамбене производе и вино у износу од 2.721.780 динара;
2) подстицаје за одрживи рурални развој у износу од 220.000.000 динара, и то за:
(1) органску производњу у износу од 200.000.000 динара,
(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у износу од 20.000.000 динара, од чега за
очување биљних генетичких ресурса у износу од 10.000.000 динара, а за очување животињских
генетичких ресурса у износу од 10.000.000 динара;
3) подстицаје за унапређење руралне економије у укупном износу од 230.000.000 динара, и то
за:
(1) инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре у износу од 150.000.000 динара,
(2) унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у
износу од 50.000.000 динара,
(3) економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и
увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа
са ознаком географског порекла у износу од 30.000.000 динара.
Подстицаји из ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 30% од вредности поједине
врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 45% од вредности поједине врсте
мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Дипл.инг. АЕ Слободан Јаћимовић

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО

Правно лице,предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства, има право на коришћење регреса за гориво ако купи највише 120 литара
горива по хектару,и то :
1.) до 60 литара горива по хектару које купи у периоду од 01.04.2013. до 31.05.2013.год.за
пролећне радове.
2.) До 60 литара по хектару које купи у периоду од 15.09.2013.год. до 30.09.2013.год, за јесење
радове.
Корисницима регреса за гориво одобрава се износ од 50 динара по литру горива.
Корисници регреса гориво могу набавити искључиво у објектима НИС-а ,где приликом
куповине узимају фискални исечак и на ком је на полеђини уписан број пољопривредног
газдинства,и исти оверен печатом и потписом.
Ако се захтев подноси за евро дизел,уз захтев се доставља фотокопија саобраћајне књижице,
на име подносиоца ,односно фотокопија уговора о коришћењу машине.
Дипл.инг. АЕ Зоран Старинац
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ВОЂАРСТВО

ПЕРСПЕКТИВНА СОРТА ВИШЊЕ „ШУМАДИНКА“

Домаћа сорта створена у Институту за воћарство у Чачку, укрштањем сорти Керешка х
Хајманова конзервна, а призната је за нову сорту 1984. године. Сазрева веома касно, од прве декаде
јула па све до краја месеца, у зависности од климатских чинилаца. У нашим условима ова сорта
сазрева око 15 дана после Облачинске вишње.
Стабло је слабо, до средње бујно, формира округласту и разгранату круну са повијеним
гранама. Склона је огољавању грана као и њиховим издуживањем па из тих разлога је треба
орезивати редовно сваке године. Погодна је за густу садњу (4 х 2,5 - 3м). Отпорна је на зимске
мразеве и сушу. Цвета средње рано и изразито је самооплодна сорта, добар је опрашивач за друге
сорте. Веома рано пророди, већ у другој години по сађењу, а затим редовно и обилно рађа. Ова сорта
спада међу најроднијим сортама вишње, а приноси могу бити и преко 30т/ха. Плод ове сорте је
крупноће од 6,5 -7г, округластог облика и тамно црвене боје. Петељка је дуга око 4цм и средње лако
се одваја од плода и није погодна за механизовану бербу. Месо плода је средње чврсто, сочно, кисело
и ароматично. Сок је рубин црвене боје и садржи око 14% суве материје. Плодови су погодни за разне
прераде у индустрији и све је траженија као стона сорта како на домаћем тако и на страном тржишту.
Због веома добрих особина (рана, редовна, обилна родност и крупноћа плодова), ову сорту
треба гајити.

Дипл.инг.Живомир Николић


ПССС КРУШЕВАЦ
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