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РАТАРСТВО
ДОПУНСКА ОБРАДА ЗЕМЉИШТА

Допунска обрада земљишта представља плитку површинску обраду поораног или
разривеног земљишта у току јесени. Раније је владало мишљење да земљиште, на коме
је обављена основна обрада, треба оставити преко зиме непоравнато ради јачег
измрзавања и због бољег задржавања снега. У новије време, све већи број стручњака
препоручује да се у предзимском периоду обави допунска обрада земљишта. Ова
агротехничка операција има највећи значај за ситнозрне усеве попут шећерне репе. Када
је основна обрада изведена неквалитетно, када у току зиме не дође до измрзавања
земљишта и када је количина падавина у току зиме и пролећа мала, јесење равнање
земљишта је корисно за све усеве. То нарочито важи за подручја која се одликују сувим
и ветровитим временом у току пролећа, због чега се код свих усева јављају проблеми
приликом ницања. Ако у току зимског и вегетационог периода има довољно падавина
или се усев наводњава, значај ове мере је умањен јер добра обезбеђеност усева водом
делимично компензује грешке које су начињене у основној и предсетвеној обради
земљишта. Ова обрада се изводи након обављене дубоке обраде земљишта када је
површина земљишта неравна; када на у површинском слоју има много крупних грудви,
када је парцела закоровљена коровским врстама које су отпорне на ниске температуре па
постоји опасност да ће преживети зиму; када се прогнозира да ће зима и пролеће бити
сушни. Позитивни ефекти допунске обраде су: уништавање корова; равнање и
уситњавање земљишта; равномерније измрзавање површинског слоја земљишта, мање
испаравање влаге са површине земљишта што има за последицу већу влажност
земљишта; плића предсетвена припрема земљишта у пролеће; мањи број прохода
оруђима за предсетвену припрему у пролеће; уједначена структура, влажност и дубина
сетвеног слоја земљишта; брже и уједначеније ницање и већи број пониклих биљака.
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За допунску обраду се могу користити равњачи, тањираче и друга оруђа са дисковима,
разривачка оруђа намењена за плићу обраду земљишта, ротационе дрљаче,
сетвоспремачи, дрљаче. У нашим условима се најчешће користе сетвоспремачи и
дрљаче, међутим, њихов ефекат је много лошији од осталих оруђа јер раде плиће и не
могу добро да поравнају и уситне земљиште. Ако се за равнање користе тањираче, крила
треба да су мање закошена због постизања веће дубине рада и ефикаснијег сечења грудви
земљишта. Ако се ради на тај начин, земљиште се слабије меша, али се боље уситњава.
Без обзира на то које се оруђе користи, земљиште се приликом равнања не сме превише
уситнити, да не би дошло до стварања покорице на површини земљишта. Покорица
повећава губитак воде из земљишта, чак и у току зиме када су температуре ниске, и веома
је штетна за клијанце и поникле биљке.
Да би се постигло боље равнање и уситњавање земљишта, правац рада не сме да буде
исти са правцем основне обраде. Ако облик и величина парцеле то дозвољавају, правац
допунске обраде треба да буде под углом у односу на правац основне обраде.
Најефикаснији рад оруђа за допунску обраду се постиже у случају када се равнање
изводи под углом од 90° у односу на правац основне обраде. Овај начин рада се ретко
примењује, због већег напрезања трактористе и машина и чешћих кварова. Најчешће се
равна под углом од 20-30 °Ц, јер се у том случају добија задовољавајући ефекат рада
оруђа за обраду и много бољи услови рада за трактористу и машине.
Допунску обраду треба извести што раније у току јесени. Важно је да се обрада обави
пре већих падавина и пре појаве јачих мразева. Међутим, са обрадом не треба журити по
сваку цену, ако нису задовољени сви услови за квалитетан рад машина. Обрађивати се
може тек онда када је земљиште слегнуто и довољно просушено, како не би дошло до
збијања и кварења структуре земљишта. Квалитетно се може обрадити и земљиште
покривено снегом или смрзнуто земљиште, под условом да снежни покривач није
превише дебео и да је замрзнут само плићи површински слој. често се дешава да
произвођачи, који чекају да се земљиште осуши или одмрзне, допунску обраду обаве у
децембру, јануару или фебруару. То је исправније него да се обрађује влажно земљиште
или да се обрада обави на пролеће.
Мр Анка Качаревић
ПССС ПАДИНСКА СКЕЛА
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УСЛОВИ ЗА ИПАРД ПОДРШКУ

Објављивањем правилника који се односе на спровођење ИПАРД програма у Србији,
прецизирано је ко су потенцијални корисници који испуњавају критеријуме за учешће у
програму, која је неопходна документација за учешће на конкурусу, које су
прихватлјиве инвестиције и прихватљиви трошкови. Након добијања акредитације,
очекује се да Урава за аграрна плаћања распише прве конкурсе. Први позив ће се
односити на инвестиције у физичку имовину пољопривредних произвођача са акцентом
на опрему и тракторе.
Носилац регистрованог пољопривредног газдинства које је у активном статусу,
предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, која испуњавају опште и
посебне услове за одобравање прјекта, који се финансирају из ИПАРД програма, треба
да докажу економску одрживост пројекта кроз израђен бизнис план. Бизнс план, као
саставни део документације се прилаже у штампаној и електронској форми.
У првом делу пословног плана потребно је детаљно описати пословну идеју.Треба
навести шта ће се производити у будућности и који циљеви се остварују реализацијом
инвестиције. На основу доступних извора и истраживања се приказује процена
потражње за наведеним производима и ко су планирани купци. У плану спровођења
инвестиције се прецизира када се отпочиње са реалзацијом инвстиције и који су рокови
за спровођење пројектних активности. Описују се тренутни обим и структура
производње, као и сама технологија производње и како се новине које доноси настају
инвестирањем уклапају у постојећу производњу. У табелама се наводе сви материјални
и нематеријални трошкови који се односе на све производе, исказани у јединици мере
за све време трајања пројекта. У пословном плану се наводи колико је радне снаге
упослено у прозводњи и да ли се планира упошљавање додатне радне снаге. Укратко се
описује како ће реализациј пројекта утицати на животну средину и добробит животиња
и да ће након завршетка инвестиције бити испуњен минимум домаћих стандарда из
ових области.
Потенцијални корисник треба да докаже да су измирене све јавне дажбине, кроз
потврде које издају надлежна јединица локалне самоуправе и надлежна пореска управа.
Поред потврда о измиреним јавним дажбинама, потребно је доказати и да општи
трошкови нису финансирани из других европских или националних фондова. Радно
исуство у области пољопривредне производње се може доказати на више начина.
Завршена средња школа из области пољопривреде, завршен факултет из области
пољопривреде, носилац регистрованог газдинства, уговор о раду који прати пријава и
одјава на обавезно социјално осигурање, потврда о стручном оспособљавању за
пољопривредно занимање или потписана изјава о похађању обуке у минималном
трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору која ће се обавити пре
подношења захтева за исплату средстава.
Потенцијални корисник треба да прикаже прибављене понуде за сва жељена средства.
Земља порекла траженог средства мора ити наведена у свакој понуди уз детаљну
спецификацију. Достављене понуде за жељена средства не смеју бити од стране лица
која су у сродству са подносиоцем захтева. Понуда за сваку жељену ставку мора бити
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достављена и у електронској верзији. Потребно је доставити три понуде за жељену
инвестицију, чија вредност прелази 20.000 евра. За инвестиције до 20.000 евра потребно
је досавити једну понуду. Прихватљиве земље порекла за жељена редства су : Аустрија,
Белгија, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска,
Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија,
Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија,
Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора,
Србија, Турска, бивша Југословенска Република Македонија, Исланд, Лихтенштајн,
Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан,
Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.
Када се ради о изградњи нових објеката или реконструкцији већ постојећих, потребно
је приложити доказе о власништву, праву коришћења, закупа над објектом или
земљиштем које је предмет инвестиције. Докази су извод из катастра непокретности,
препис листа непокретности, препис поседовног листа, извод из земљишних књига,
уговор о закупу објекта или земљишта на најмање 10 година.
Након расписивања јавног позива комплетна документација се шаље у штампаној
форми, уз бизнис план који се доставља и у електронској форми и на цд-у. Тек након
добијања позитивног решења се приступа реализацији инвестиције, како би се могла
повући бесповратна средства, у процентуалном износу од 60 % укупних прихватљивих
трошкова.
Тодо Терзић, дипл.инж.
ПССС ПАДИНСКА СКЕЛА

УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА НА ПОСЛОВАЊЕ ЗАДРУГЕ И МЕРЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА
Лоши временски усови у 2017. години неповољно су утицали на развој пољопривредне
производње у нашој земљи што се највећим делом односило на три појаве: касни
пролећни снег и мразеви, велика количина падавина у периоду од априла до половине
маја и високе температуре и суша у периоду од половине јуна до половине септембра.
Поменути временски услови имали су немилосрдан утицај на развој биљне и сточарске
производње како на економијама земљорадничких задруга тако и на поседима
задругара и коопераната. Утицали су на смањење квалитета произврдених производа
као и обима производње што ће утицати на економске показатеље пословања задруга у
овој години. Највећи утицај суша је имала на производњу соје и меркантилног кукуруза
а у воћарској производњи првенствено на производњу шљиве. Касни пролећни снегови
нанели су доста штете малини која представља једну од најзначајнијих извозних
култура у воћарској производњи.
Високе температуре свој негативни утицај испољиле су и у сточарској производњи
смањењем производње млека и прираста у тову животиња. Квалитет произведене
сточне хране у овој години првенствено силаже није задовољавајући и утицаће на обим
и квалитет сточарске производње као и квалитет исхране стоке.
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Неповољни временски услови имаће изузетно негативан утицај на пословање
земљорадничких задруга које су својим задругарима и кооперантима обезбедиле
неопходне репродукцијоне матерјале за пролећну сетву, а сада неће бити у могућности
да им врате пољопривредне производе кроз уговорене паритете због смањења обима
производње. Добар део земљорадничких задруга неће бити у могућности да измири
своје обавезе према добављачима репродукционих матерјала, а самим тим ни у
могућности да обезбеди довољне количине репроматерјала за јесењу сетву.
Тренутно су најважније текуће мере аграрне и економске политике, које могу да дају
најбрже ефекте у пољопривредној производњи, а везане су пре свега за обезбеђење
неопходних услова за обављање квалитетне јесење сетве, којом се започиње
пољопривредна производња за наредну годину.
За успешно обављање јесење сетве најзанчајнији су репроматерјали: семе, минерално
ђубриво и дизел гориво и из тих разлога неопходно је да сви носиоци аграрне и
економске политике учине додатни напор како би се под повољнијим условима
омогућила набавка наведених репроматерјала.
Мр Младен Павловић
ПССС ПАДИНСКА СКЕЛА
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БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА ИНТЕРНЕТУ
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је пре две године
покренуло сајт www.аgroponuda.com, са циљем да се пољопривредним произвођачима
пружи могућност да лакше и брже продају своје пољопривредне производе путем
интернета. Агропонуда је берза пољопривредних производа и спроводи се у циљу
промовисања малих пољопривредних газдинстава која функционишу као породична
газдинства. Подаци о понуђачима пољопривредних производа постављају се бесплатно
на портал www.аgroponuda.com. На тај начин се ствара база тржишних података
расположивих пољопривредних производа и ствара се подршка њиховом пласману на
подручју читаве Републике Србије. Сви пољопривредни произвођачи који су
заинтересовани за овакав начин продаје пољопривредних производа, могу се обратити
саветодавцима Пољопривредне стучне и саветодавне службе “Падинска Скела” ради
постављања података на сајт.
Потребни подаци су: Име и презиме, адреса, број пољопривредног газдинства,
врста и количина производа и контакт телефон.

ОБЈАВЉЕНЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ПССС ПАДИНСКА СКЕЛА У
ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ
28.06. ДО 30.07.2017. ГОДИНЕ
КАТЕГОРИЈА

БРОЈ
ОБЈАВЉЕНИХ
ПОНУДА

РЕАЛИЗОВАНО

ВОЋЕ
ПОВРЋЕ
ЖИТАРИЦЕ
ЖИВА
СТОКА
ОСТАЛО

3
5
12
6

3
5
12
6

-

-
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Преглед цена (РСД) са зелене, кванташке и сточне пијаце у Београду за период
16.10.2017 до 23.10.2017.године
Поврће
Производ

Воће
Производ

Пијачна цена стоке

Кванта
ш
Дин/кг

Зелена

Блитва

13,00

20,00

Банана

100,00

150,00

Бикови ХФ

220,00

Цвекла

30,00

100,00

Боровница

1900,00

1900,00 Бикови СМ

250,00

Карфиол

35,00

100,00

Орах
(очишћени)

900,00

1400,00

Товљеници
(80-120кг)

187,00

Кромпир
бели

35,00

70,00

Грожђе

105,00

150,00

Краставац
корнишон

65,00

120,00

Поморанџа

130,00

250,00

Црни лук

25,00

70,00

Крушка

75,00

100,00

Броколи

50,00

100,00

Шљива

90,00

100,00

Парадајз

80,00

100,00

Лимун

125,00

180,00

Пасуљ

200,00

400,00

Лешник
(очишћени)

900,00

1100,00

Шаргарепа

35,00

80,00

Јабука

70,00

100,00

Дин/кг

Кванташ Зелена
Дин/кг

9

Производ

Дин/кг

Жива
вага
Дин/кг

