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ПРИМЕНА MATLAB СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА
ОЦЕНУ УЛАГАЊА У ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА1
Јонел Субић2, Марко Јелочник3
Апстракт
С обзиром на тренутну економску ситуацију у Републици Србији,
намеће се потреба да се, поред осталих националних ресурса, наука
активира у правцу економског опоравка привреде, па самим тим и
пољопривреде као гране која обезбеђује прехрамбену сигурност.
Оправданост овог научно-истраживачког рада базирана је на
значају економске ефективности инвестиција за организацију и
функционисање пољопривредне производње на породичном
пољопривредном газдинству, те на улози и значају финансијске
писмености за одрживост газдинстава, као и неопходности
адекватног планирања и финансирања пољопривредне производње,
управљања ризиком пословања на газдинству или унапређењу
трговања пољопривредног газдинства. Сходно томе, унапређење
знања пољопривредних произвођача о техникама инвестиционе
анализе замениће праксу уласка у производњу без претходне оцене
исплативости која омогућава поуздано дефинисање ефеката
улагања. На примеру производње поврћа у пластенику, применом
Matlab софтверске апликације дошло се до статичке, динамичке и
оцене улагања у условима ризика и неизвесности. Резултати овог
примењеног истраживања показују да је улагање у производњу
поврћа у пластенику исплативо (да је укупан приход већи од укупног
расхода), с обзиром да улагање исказује акумулативност и
рентабилност (током коришћења пластеника покривени су
трошкови позајмљеног капитала уз накнадно остварење „зараде“),
те да је инвестиција економски оправдана (како је време повраћаја
инвестиције краће од периода отплате кредита). Такође, на основу
износа нето примања из готовинског тока може се закључити да
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је инвестиција ликвидна током
експлоатације.

комплетног

периода њене

Кључне речи: породично пољопривредно газдинство (ППГ),
производња поврћа у пластенику, оцена економске ефективности
инвестиција.
Увод
На малом породичном пољопривредном газдинству, које је предмет
оцене улагања у повртарску производњу, гаје се само повртарске
културе. Као најзначајније културе у производњи на газдинству
могу се извојити купус (1,4 ha) и кромпир (1,45 ha). Обе културе
гаје се на отвореном пољу. Такође, газдинство располаже са доста
искуства у производњи у заштићеном простору, тако да се у
постојећем пластенику врши производња салате и парадајза (0,05
ha).
До сада је продаја производа са газдинства, када су у питању
културе које се гаје на отвореном (купус и кромпир), углавном
вршена „на кућном прагу“, односно у дворишту, при чему су
продаване веће количине великим купцима. Поред тога, газдинство
већ дужи низ година има закупљену тезгу на зеленој пијаци, на
којој продаје своје производе, па и у будућности планира да настави
продају својих производа и на овај начин. У дворишту газдинства
такође се врши продаја појединцима, односно малим купцима.
Снабдевање газдинства свим потребним средствима за процес
производње поврћа врши се путем локалне пољопривредне апотеке.
Како је носилац газдинства задовољан сарадњом и условима које
добија, и у будућности би се вршила набавка потребног
репроматеријала од истог добављача.
Материјал и методе
Како би се повећао обим производње постојећих култура, увеле
додатне културе у производњу и остварили већи приходи
газдинства, носилац газдинства се одлучио да инвестира у подизање
новог пластеника. У пластенику ће се производити салата, парадајз
и спанаћ. Пластеник ће бити површине 5 ари (0,05 ha), а његове
димензије су 50 x 10 х 4,75 m. Пластеник ће бити дупле
конструкције, која има могућност постављања унутрашње фолије. У
пластенику ће бити постављен систем за наводњавање типа "кап по
кап" у десет редова, систем за орошавање и остала опрема потребна
за планирану производњу. Приликом подизања пластеника,
користиће се субвенције за набавку пластеника у износу од 50% од
износа прихватљивих трошкова (без ПДВ-а).
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Чланови газдинства имају вишегодишње искуство у повртарској
производњи, како на отвореном пољу, тако и у пластенику, па ће
све агротехничке мере бити спроведене на одговарајући начин.
Носилац газдинства има добру сарадњу са стручњацима из области
повртараства и заштите биља, тако да ће све агротехничке мере
бити обављене под надзором стручних лица. Пласман произведених
култура ће се вршити на више начина. Продаја већих количина ће се
пре свега вршити продајом на газдинству већим откупљивачима.
Такође, и даље се планира продаја мањих количина поврћа
појединцима у дворишту газдинства. Поред тога, планира се
пласман одређене количине поврћа преко продавница и продајом
ресторанима. У плану је и даље реализација поврћа преко зелене
пијаце, на закупљеној тезги, где се већ дужи низ година врши
продаја већином сталним купцима (задовољство купљеним
производима). За рад у пластенику биће ангажовани чланови
газдинства и сезонски радници.
У структури укупних улагања инвестиције у основна средства
учествују са 90,91% (од тога: 81,82% су инвестиције у објекте и
грађевине, док 9,09% су инвестиције у опрему), док улагања у
обртна средства учествују са 9,09%. Са друге стране, улагања у
обртна средства чине 10,00% у односу на укупне инвестиције у
основна средства (табела 1.).
Табела 1. Структура улагања (у РСД)
Вредност нове
инвестиције

Укупна вредност
инвестиције

Основна средства

1.468.750,00

1.468.750,00

90,91

1.

Oбјекти (пластеник)

1.321.875,00

1.321.875,00

81,82

2.

Oпрема

146.875,00

146.875,00

9,09

II

Обртна средства

146.875,00

146.875,00

9,09

1.615.625,00

1.615.625,00

100,00

Рб.

Елемент

I

УКУПНО
Извор: Субић, Јелочник, 2020

Удео у укупним
улагањима (%)

За потпуну реализацију инвестиције, газдинство не располаже са
довољно новчаних средстава, па је носилац газдинства одлучио да
део средстава позајми у некој од комерцијалних банака. Позајмљена
средства ће у структури укупних улагања износити 52,04%, док ће
газдинство
финансирати
сопственим
средствима
47,96%
инвестиционог улагања (табела 2.).
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Табела 2. Извори финансирања (у РСД)
Вредност нове
инвестиције

Укупна вредност
инвестиције

Сопствени извори

774.912,50

774.912,50

47,96

1.

Основна средства

628.037,50

628.037,50

38,87

2.

Обртна средства

146.875,00

146.875,00

9,09

II

Туђи извори

840.712,50

840.712,50

52,04

1.

Основна средства

840.712,50

840.712,50

52,04

1.615.625,00

100,00

Рб.

Елемент

I

УКУПНО (I+II)
Извор: Субић, Јелочник, 2020

Удео у укупним
улагањима (%)

Кредит се узима на период од 5 година, са каматном стопом од 6%,
једноставним обрачуном камате, са једнаким ануитетима отплате и
тромесечном динамиком враћања кредита. Пондерисана каматна
стопа (дисконтна стопа) од 4,08% добијена је на основу висине
учешћа сопствених и позајмљених средстава, као и висине
номиналне каматне стопе на сопствена и позајмљена средства
(табела 3.).
Табела 3. Нова улагања - претпоставке
Извори
финансирања

Учешће

Номинална
каматна стопа (%)

Дисконтна стопа
(%)

1

2

3

4=2*3/100

Сопствени

47,96

2

0,96

Позајмљени

52,04

6

3,12

УКУПНО
100,00
Извор: Субић, Јелочник, 2020

4,08

Планирано је да се за позајмљена средства добије одлагање почетка
отплате кредита, односно период мировања од годину дана. У току
периода мировања кредита, не обрачунава се камата.
„Користећи Excel софтверску апликацију за израду бизнис плана у
свакој области пољопривредне производње, намера аутора је била
да обједини методологије (Кузман, 2006; Васиљевић, 2007; Субић и
сар., 2008; Ћејвановић и сар., 2010; Субић, 2010) које су у складу са
методологијама развијених Европских земаља и да исте,
трансформисањем у MatLab софтверску апликацију за обраду и
приказ
података,
поједностави
и
прилагоди
домаћим
пољопривредним газдиствима (физичким и правним лицима),
(Субић, 2017)“ (Subić et al., 2017).
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„Покретањем апликације за израду бизнис плана у свакој области
пољопривредне производње, дозвољава се детаљан увид у форму и
садржај бизнис плана. Након отварања менија Пројектна тема,
кликом на поље апликација за израду бизнис плана у свакој области
пољопривредне производње потребно је одабрати главни мени, а
затим у менију за избор модула треба кренути са уносом података
(Модул 1 до Модул 7), (Слика 1.). Унос података се врши у поља
која су маркирана зеленом бојом, док се у осталим пољима
аутоматски прерачунавају уношене вредности (Субић, 2017)“,
(Subić et al., 2017). Након извршеног уноса података, табеле из Excel
апликације потребно је снимити у фолдер (Модул 7) у којем се
налази MatLab апликација за обраду и приказ података.
Слика 1. Excel софтверска апликација за израду бизнис плана у свакој области
пољопривредне производње (Мени за избор модула)

Извор: Субић et al., 2016

У раду су коришћени подаци који су прикупљени истраживањем на
терену, конкретно на породичном пољопривредном газдинству које
се налази у Дунавском региону (Субић, Јелочник, 2020).
Резултати и дискусија
Полазећи од дефинисаних циљева истраживања, употреба MatLab
софтверске апликације за обраду и приказ података (користећи
платформу Еxcel софтверске апликације за израду бизнис плана у
свакој области пољопривредне производње) ставља акценат на
5

оцену економнске ефективности инвестиција у производњи поврћа
у заштићеном простору (пластенику).
„Прва страна MatLab софтверске апликације за обраду и приказ
података, садржи мени за избор графичког приказа обрађених
података, статичких и динамичких показатеља оцене економске
ефективности инвестиционог улагања у производњу поврћа у
заштићеном простору (пластенику) и закључка (збирни приказ
прихватљивости пројекта - његове способности да подмири доспеле
финансијске обавезе), (слика 2.)“, (Subić et al., 2017).
Слика 2. Основни мени MatLab софтверске апликације

Извор: Субић, Јелочник, 2020

„Избором графичког приказа, појављује се опција за детаљан увид у
податке који се односе на укупна инвестициона улагања, изворе
финансирања, формирање укупног прихода (опционо у трећој и петој
години века пројекта) и укупне трошкове (опционо у трећој и петој
години века пројекта), (Слика 3.)“, (Subić et al., 2017).
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Слика 3. Мени за графички приказ података

Извор: Субић, Јелочник, 2020

Имајући у виду трећу годину века пројекта, добијени резултати
упућују на следеће (Слика 4.): укупна лагања износе 1.615.625,00
РСД (инвестиције у основна средства износе 1.468.750,00 РСД, док
улагања у обртна средства износе 146.875,00 РСД); сопствена
новчана средства износе 774.912,50 РСД; туђа новчана средства
износе 840.712,50 РСД; укупни приходи (од продаје производа)
износе 1.653.637,38 РСД; укупни трошкови износе 1.461.409,91 РСД
(материјални трошкови износе 334.062,39 РСД, нематеријални
трошкови износе 1.127.347,53 РСД).
Слика 4. Приказ графички обрађених података у трећој години пројекта

Извор: Субић, Јелочник, 2020
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Посматрајући пету годину века пројекта, приметне су промене које
одсликавају следеће: материјални трошкови су већи и износе
410.404,93 РСД, док су нематеријални трошкови мањи и износе
1.100.053,70 РСД (Слика 5.).
Слика 5. Приказ графички обрађених података у петој години пројекта

Извор: Субић, Јелочник, 2020

Избором поља статички и динамички показатељи, појављује се опција
за детаљан увид (опционо у трећој и петој години века пројекта) у
следеће показатеље: економичност производње, акумулативност
(рентабилност) производње, рентабилност инвестиције, време повраћаја
инвестиције (статичка и динамичка опција), нето садашња вредност
пројекта, интерна стопа рентабилности, преломна тачка рентабилности
и степен сигурности (Слика 6. и Слика 7.), (Subić et al., 2017).
Слика 6. Оцена економских ефеката инвестиције у трећој години пројекта, са аспекта
статичких и динамичких показатеља и услова неизвесности

Извор: Субић, Јелочник, 2020
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Слика 7. Оцена економских ефеката инвестиције у петој години пројекта, са аспекта
статичких и динамичких показатеља и услова неизвесности

Извор: Субић, Јелочник, 2020

Статички приступ оцене економске ефективности инвестиција у
производњи поврћа у пластенику (како у трећој, тако и петој години
века пројекта) указује на следеће резултате:
-

Вредност коефицијента економичности је изнад 1, указујући да је
сума прихода већа од суме расхода, па је на основу овог показатеља
инвестиција исплатива.

-

Стопа акумулативности је већа од 4,08%, односно од пондерисане
каматне стопе, указујући да је улагање акумулативно (током
употребе инвестиције покривени су сви трошкови екстерног
капитала уз остварење одређеног нивоа „зараде“).

-

Такође, и добијена стопа рентабилности је виша од пондерисане
каматне стопе (4,08%), указујући на рентабилност улагања (током
употребе инвестиције покривени су сви трошкови екстерног
капитала уз остварење одређеног нивоа „зараде“).

-

Време повраћаја инвестиције по статичком методу износи 3 године
и 5,65 месеци и краћа је од економског века коришћења
инвестиције, па је и по том показатељу инвестиција оправдана.

Динамички приступ оцене економске ефективности инвестиција у
производњи поврћа у пластенику (како у трећој, тако и петој години
века пројекта) указује на следеће резултате:
-

Улагање у производњу поврћа у пластенику омогућује раст добити,
калкулисан путем дисконтне стопе (i = 4,08%) на иницијални
тренутак употребе инвестиције (n = 0), у вредности од 975.345,85
РСД.
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-

-

Интерна стопа рентабилности улагања виша је од каматне стопе на
позајмљена средства (23,04% > 6,00%) и дисконтне стопе (23,04% >
4,08%), па је инвестиција рентабилна.
Време повраћаја инвестиције, у овом случају, износи 3 године и
11,01 месеци.

Посматрајући оцену економских ефеката производње поврћа у
пластенику у условима ризика и неизвесности, може се
констатовати да је инвестиција најризичнија у петој години
коришћења при чему би обим производње поврћа требао бити изнад
12,24% (добијени приходи од продаје поврћа би требали да буду
изнад 202.374,11 РСД). Из угла степена сигурности, улагање је
најмање ризично у трећој години употребе инвестиције при чему
максимално могући пад обима производње износи 90,45% (односно,
када приход од продаје сме да падне за 1.495.713,41 РСД).
Закључак
На основу резултата добијених коришћењем MatLab софтверске
апликације за оцену економске ефективности инвестиција у
производњи поврћа у заштићеном простору (пластенику), закључује
се да у сва три случаја (статички, динамички и приступ у ускловима
ризика и неизвесности) инвестиција економски оправдана, односно
исплатива.
Време повраћаја инвестиције је једина метода која се користи, како
у статичкој, тако и динамичкој оцени економске ефективности
инвестиција. С обзиром на примену дисконтне стопе, у динамичком
обрачуну је време повраћаја уложених средстава увек дуже. Ово
правило је евидентно и у нашем случају, тако да временско
одлагање повраћаја инвестиције износи 5,36 месеца.
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APPLICATION OF MATLAB SOFTWARE APPLICATION FOR
EVALUATION OF INVESTMENT IN VEGETABLE
PRODUCTION1
Jonel Subić2, Marko Jeločnik3
Abstract
Given the current economic situation in the Republic of Serbia, there is a
need for, in addition to other national resources, science to be activated in the
direction of the recovery of the economy, and thus agriculture as a branch
that provides food security. The justification of this research work is based on
the importance of economic efficiency of investments for the organization and
functioning of agricultural production on family farms, and the role and
importance of financial literacy for the sustainability of farms, as well as the
need for adequate planning and financing of agricultural production or
improving farm trade. Consequently, improving the knowledge of
agricultural producers about investment analysis techniques will replace the
practice of entering production without prior assessment of profitability,
which enables reliable definition of investment effects. On the example of
vegetable production in a greenhouse, using Matlab software application, a
static, dynamic and investment assessment was performed in conditions of
risk and uncertainty. The results of the research applied show that the
investment in vegetable production in the greenhouse is profitable (that the
total income is higher than the total outcome), considering that the investment
shows accumulativeness and profitability (during the use of the greenhouse
the borrowed capital costs are covered), and that the investment is
economically justified (as the return on investment is shorter than the loan
repayment period). Also, based on the amount of net income from cash flow,
it can be concluded that the investment is liquid during the entire period of its
exploitation.
Keywords: family farm, production of vegetables in the greenhouse,
assessment of economic efficiency of investments.
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УТИЦАЈ ПРЕДСЕТВЕНЕ ПРИПРЕМЕ ЗЕМЉИШТА И
РАЗЛИЧИТE КОНЦЕНТРАЦИЈE ПРИХРАНЕ
МИНЕРАЛНИМ ЂУБРИВОМ НА MОРФОЛОШКЕ
ПАРАМЕТРЕ КРМНОГ ЈЕЧМА
Стефан Горданић1
Апстракт
Јечам као једна од најстаријих биљних врста, према потребама и
према употребној вредности, убраја се одмах после пшенице,
кукуруза и пиринча. Правилном применом агротехничких мера, могу
се добити оптимални и задовољавајући приноси јечма, што нам је
у крајњем случају и циљ производње. Наиме, сам циљ овог
истраживања био је утицај две јако значајне агротехничке мере на
морфолошке параметре крмног јечма. Исраживало се који је
најдоминантнији начин основне обраде земљишта применом
различите концентрације прихране азотним хранивом, на
морфолошке параметре јечма, сорте Enticel. Да би се ова
истраживања адекватно спровела, постављени су огледи на
алувиjалном типу земљишта, на подручју територије општине
Лозница. Огледи су постављени по случајном блок систему са
четири понављања. Након спровођења огледа, видело се да су
огледне парцеле на којима се није спровела основна обрада
земљишта имале мањи ефекат на морфолошке параметре, док
парцеле где је основна обрада земљишта извршена дубоким орањем
раоничним плугом и тешком тањирачом са применом различитих
концентрација прихране, имала већи утицај на морфолошке
параметре. На основу тога, можемо рећи да примена дубоког
орања на алувијалном типу земљишта има доминантан утицај за
интензитет бокорења и принос, док су остали начини обраде
земљишта имали мањи утицај.
Kључне речи: ječam, mineralno đubrivo, prihrana, krmno bilje
Увод
Јечам (Hordeum vulgare L.) је веома значајна житарицa која по
засејаним површинама у свету заузима четврто место иза пшенице,
кукуруза и пиринча (Гламочлија, 2012). Према подацима
1

Стефан Горданић, докторанд, Пoљопрвредни факултет, Универзитет у Београду,
Немањина 6, 11080 Београд-Земун, Србија, Е-mail: gordanicstefan@gmail.com,
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Републичког завода за статистику у 2015. години у Р. Србији јечам
се гајио на површини од 95.984 ha са укупном годишњом
производњом од 362.205 t и просечним приносом од 3,8 t ha -1.
Значај јечма огледа се и у могућности његовог гајења у врло
различитим агроеколошким условима. Захваљујући великом
полиморфизму, односно постојању озимих и јарих форми, затим
типова и сорти различите дужине вегетације, јечам има најшири
ареал гајења од свих жита (Madić i sar., 2005). С обзиром да
поседује бољу адаптибилност у односу на кукуруз, јечам
представља значaјан усев у сувим и хладним регионима где је
гајење кукуруза ограничено (Urlich, 2011).
Захваљујући његовој употребној вредности, значај јечма јако је
велики. Користи се за исхрану људи, домаћих животиња (крмни
јечам), као сировина у индустрији пива и алкохола. Од укупне
производње у свету око 55-60% јечма користи се за исхрану стоке,
30-40% за производњу слада, 2-3% за исхрану људи и око 5%
користи се за производњу семенског материјала (Ullrich, 2011). Због
велике употребне вредности, јечам се може категорисати као
сточни, пивски и конзумни (Momčilović i sar., 2001). У Србији
последњих година око 50% производње јечма користило се за
производњу сточне хране, а 50% у пиварској индустрији (Кандић,
2015).
Због наведеног значаја јечма за цео свет, па тако и за Републику
Србију, мора се посебно истаћи то да је за гајење јечма неопходно
испоштовати одређене агротехничке мере које нам обезбеђују
оптималан принос. Задатак агротехничких мера јесте да омогуће
неометан раст и развој биљака уз постизање максималних приноса у
количини и квалитету уложеног рада и средстава. У агротехничке
мере убрајају се: плодоред, основна обрада земљишта, редукована
обрада земљишта, предсетвена припрема земљишта, исхрана, избор
сорте, сетва, нега усева и жетва (Ковачевић, 2010). Циљ
истраживања овог рада јесте да се утврди утицај две круцијалне
агротехничке мере на мофолошке параметре крмног јечма. Тачније,
утврђује се да ли начин основне обраде земљишта и утицај
различите концентрације минералног ђубрива имају утицај на
морфолошке особине јечма. Да би се ово истраживање спровело на
адекватан начин, постављени су огледи. Огледи су постављени на
парцели алувијалног типа земљишта на подручју територије
општине Лозница.
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Преглед литературе
Јечам
Јечам спада у најстарије културе. У Египту је узгајан пре 6-7
хиљада година, у Асирији, Вавилону, Кини и Индији пре 5000
година. Стари Грци и Римљани су такође узгајали јечам. Да би се
јечам
адекватно
производио
са
испољавањем
најбоље
продуктивности, неопходно је применити одређене агротехничке
мере, чији је циљ стварање оптималног и најекономичнијег
приноса. У агротехничке мере убрајају се следећи елементи:
1. Место ратарске културе (јечма) у плодореду: Јечам треба гајити у
вишепољном плодореду у коме ће бити заступљене идустријске
биљке, повртарски усеви и једногодишње или вишегодишње крмне
биљке. Код нас јечам се навише гаји у двопољном плодореду у
плодосмени са кукурузом. За кукуруз се може рећи да је просечан
или слаб предусев за јечам, због заједничких штеточина, узрочника
болести, али и касног стасавања. Као добре предусеве за тропољни
плодоред треба истаћи зрнене махунарке, сунцокрет, кромпир и
конопљу (Гламочлија, 2012).
2. Обрада земљишта за јечам представља систем основне обраде
земљишта, допунска обрада и фина предсетвена припрема. Основна
обрада треба да је изведена правовремено у односу на предусев,
обезбеђеност земљишта водом, исхраном биљака и физичким
особинама земљишта. У односу на предусев, обрада може бити из
једног прохода раоничним плуговима (предусев касног стасавања)
(при овој обради се уносе минерална NPK ђубрива и жетвени
остаци) или у два потеза, прво зоравањем жетвених остатака са
минералним ђубривима и дубоким орањем у јесен (септембар,
октобар). Допунска обпада се изводи у циљу кориговања квалитета
основне обраде, тањирачама или ротофрезама. Фина предсетвена
прирема изводи се непосредно пред сетву у циљу формирања
растреситог слоја дубине 4-6 cm. За ову радну операцију користе се
ротофрезе или комбиновани култиватори – сетвоспремачи.
3. Исхрана биљака је врло значајна агротехничка мера. Подразумева
уношење минералних ђубрива у земљиште у циљу надохнаде
хранива изнешених жетвом предусева. У природним екосистемима
долази до сложеног затвореног, тзв. азотног циклуса, у коме се
искоришћен азот враћа у земљиште различитим путевима. Систем
исхране биљака јечма је следећи: при основној обради или
предсетвеној припреми земљишта, уносе се фосфорна и калијумова
минерална ђубрива и половина азотних, док се друга половина
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азотних користи у форми прихране, најчешће половином фебруара.
Недостатак, па тако и сувишак хранива, може да изазове смањење
приноса јечма. Употреба већих количина ђубрива него што је
потребно не само да је економски неоправдана са становишта
улагања, већ и код великог броја сорти јечма овакве дозе могу да
буду и штетне (полегање и интезивнија појава болести јечма и сл.).
4. Мере неге и заштите усева се, према времену извођења, деле на
јесење, зимске и пролећне. Јесење подразумевају ваљање ако је
земља сува или дрљање површинског слоја земљишта ако се
образовала покорица. Јесење неге мере имају за циљ повећања
уједначеног ницања. Зимске мере неге су усмерене ка одвођењу
вишка воде на парцели, разбијању ледене покорице. Мере неге у
овом периоду се врше у циљу допирања кисеоника до биљке испод
покривача, неопходног за процесе дисања биљака. Сузбијање
корова важна је и комплексна агротехничка мера која се састоји из
директних и индиректних мера борбе. Индиректне мере борбе
представљају све мере усмерене ка спречавању доношења семена
корова са околних површина. Гајење усева у оптималној густини за
што брже и ефикасније затварање склопа и боље компетиције за
простор и сл. Директне мере борбе су ефикасније. Обухватају
агротехничке, биолошке, физичке и хемијске мере. Најефикаснија
директна мера сузбијања корова је примена хербицида. Хербицидни
препарати за заштиту јечма од корова се најчешће примењују
фолијарно у пролеће када је биљка у фази бокорења. Тада су корови
у почетним фазама развоја. Заштита јечма од узрочника болести
започиње третирањем семена пре сетве, а наставља се у току
вегетације заштитом од патогених проузроковача Fusarium sp.,
Erysiphae sp., Puccinia sp., Ophiobolus sp. Заштита јечма од
узрочника болести врши се после процене напада фитопатогених
гљива које могу угрозити развој јечма. Током вегетационог
периода, као и у складишту, јечам напада велики број штеточина,
инсеката и глодара. Заштита зрна у складишту и усева у пољу врши
се тако што се прати присуство штеточина. Након појаве
популације, која може нанети већу економску штету него што је
цена коштања заштите, врши се третман одговарајућим
инсектицидима. Селекционерске куће стварају продуктивније сорте
и линије које захтевају веће примене азота као главног чиниоца за
остварење приноса. Позитивни ефекти веће примене азота се
огледају у бољем бокорењу, већем броју интернодија, што за
последицу има повећање броја и површине листова. Повећане
количине примене азотних ђубрива могу имати негативан ефекат,
услед повећања надземне масе биљке може доћи до полегања,
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посебно при јачим ветровима. Листови и класови полеглих биљака
су ближе земљи, у средини густог склопа јечам је подложан нападу
патогена и штеточина.
Претходна истраживања
У истраживачким радовима из Србије више пута је истраживан
утицај прихране јечма азотним ђубривима на принос. Принос, као
један од најзначајнији економских показатеља адекватне и
квалитетне производње, приказује нам директну његову корелацију
са правилном прихраном јечма азотним ђубривима. У неким
ранијим истраживањима Миросављевића и сарадника (2012-13) на
земљиштима типа чернозем, приказан је утицај прихране
различитих количина азотних ђубрива и густине сетве на принос
озимог јечма. Према овом истраживању, у Римским Шанчевима,
постављен је трофакторијални оглед, чији је задатак у целини био
утврђивање наведених фактора на принос. Огледи су били величине
5 m2 са различитом концентрацијом азотних ђубрива и то 30, 60, 90 i
120 kg N ha-1, који нам је у овом случају представљао први фактор.
Други фактор, фактор Б, представљала је густина сетве и то са 150,
250, 350, 450 i 550 клијавих зрна/m2. Трећи фактор у овом
истраживању представљале су различите сорте које су се сејале на
овим огледним парцелама. Анализирајући ефекте растућих густина
сетве на принос зрна, може се констатовати да је највећи принос у
просеку за све сорте постигнут сетвом 250 клијавих зрна по m 2.
Након тога, уследио је пад приноса до највеће густине сетве.
Остварен принос при густинама сетве од 150, 250, и 350 клијавих
зрна по m2 није се разликовао, а био је значајно већи у односу на
сетву 450 и 550 клијавих зрна по m2. Што се тиче другог фактора, тј.
фактора ђубрења, може се укратко рећи да примена ђубрива у
разиличитим концентрацијама није имала доминантан утицај,
тачније да је највећи принос постигнут на парцелама без примене
ђубрива. Ово се може образложити утицајем климатских фактора у
току вегетационог периода. То значи, у овом случају на
морфолошке особине, па и на принос крмног јечма, највећи утицај
имала је густина сетве, док прихрана различитим концентрацијама
није имала значајан утицај због већ наведених разлога.
Материјал и методе истраживања
Оглед је постављен на територији општине Лозница у вегетационом
периоду од 2018. до 2019. године. Постављен је на алувијалном
типу земљишта. Основни параметри плодности алувијалног типа
земљишта, односно основне хемијске карактеристике земљишта,
представљене су у наредној табели 1. Претходни усев била је соја.
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Због наведеног предусева, земљиште на којем се изводи оглед врло
је повољно, због растреситог орничног слоја. Основна обрада
огледне парцеле обављена је 20. октобра 2018. године. У исти дан
извршена је и основна обрада другог блока огледне парцеле
„Тешком олтовом“, тањирачом. На дан сетве извршена је и
допунска обрада земљишта. Сетва јечма била је 25. октобра 2018.
олтовом, житном механичком сејалицом са 3 метра радног захвата
које сачињава 25 сетвених редова на међуредном растојању 12 cm и
на дубини 3-5 cm. Репродуктивни материјал који је се користио за
сетву пореклом је из иностране компаније: „Ахреал“, а сорта која је
сејана припада врсти шесторедних јечмова под називом: „Ентицел“.
На тој површини од 1,25 ha, на веома хомогеном делу парцеле,
формиране су огледне парцеле по случајном блок систему са четири
понављања. Огледна парцела површине 0,04 ha, односно 10 m2, у
чији састав улази 36 униформних малих парцела, формирана 10.
марта 2019. године. Прихрана различитим дозама азотног ђубрива
огледног поља, извршена је месец дана након обављене
агрохемијске анализе земљишта (табела 1), 10. марта 2019.
Табела 1. Хемијски састав земљишта:

pH
KCL

pH H2O

% Хумуса

Азот

Фосфор

Калијум

7,81

6,65

1,74

0,12

13,09

4,24

Извор: Аутори

На основу резултата агрохемијских анализа приказаних у
претходној табели, може се укратко продискутовати да се ради о
неутралном земљишту, средње обезбеђеним садржајем фосфора и
хумса, а слабо обезбеђеним садржајем азота и калијума. У воштаној
фази зрелости јечма узети су узорци са огледних парцела за
анализу. За узимање узорака користио се случајан метод или
насумични избор. Узорковања су извршена 23. маја 2019. године,
када је прикупљено по 10 бокора јечма насумично одабраних са
свих парцела. Након прикупљања узорака, извршене су анализе
материјала, односно утврђивани су морфолошки параметри узорака.
Врло је важно истаћи то да климатске промене нису биле повољне у
току вегетационог периода. Почетак вегетације у току 2018. године
није био задовољавајући из тог разлога што је јесен била јако
сушна. Из тог разлога успорено је ницање, па и бокорење јечма.
Зима је била прилично повољна, док се пролеће и почетак лета
одликовао знатно повећаном количином падавина. Просек дневних
температура и сума падавина за важније месеце у периоду класања
и зрења јечма биле су (према РХМЗ):
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Април – 13,2 0С и падавине од 61,8 (mm) кише по m2



Мај – 19,5 0С и падавине од 76,5 (mm) кише по m2
Резултати и дискусија

Резултати утицаја различитих начина обраде земљишта и примене
различитих норми прихране азотом на морфолошке параметре
крмног јечма приказани су у табелама 2 – 9. Овде је: -Фактор А примена ђубрива односно прихрана јечма која је обављена ручно.
А0 – контрола (без примене ђубрива)
А1 – 50 kg/ha
А2 - 100 kg/ha
-

Фактор O – Различити начини обраде земљишта.

О0 – контола (без обраде земљишта)
О1 – Основна обрада земљишта тешком тањирачом
О2 – Основна обрада земљишта плугом.
Табела 2. Утицај различитих начина обраде земљишта и примене различитих
норми прихране азотним ђубривом на број изданака јечма.
О-Начин обраде земљишта
A-Азот у
прихрани

О0 Без обраде

О1 Обрада
тањирачом

О2 Обрада
плугом

Просек

A0 (0 kg/ha)

5,93

6,73

6,94

6,53

A1 (50 kg/ha)

6,48

7,13

7,88

7,16

A2 (100
kg/ha)

6,70

7,60

8,25

7,51

6,73

7,15

7,69

7,06

Просек
Извор: Аутори

На основу резултата у претходној табели можемо укратко рећи да
примена различитог начина обраде земљишта и примена различите
количине азотног ђубрива статистички значајно утиче на бокорење,
тј. на број изданака по биљци.
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Табела 3. Утицај различитих начина обраде земљишта и примене различитих
норми прихране азотним ђубривом на дужину прве интернодије.
О-Начин обраде земљишта
A-Азот у
прихрани

О0 Без
обраде

О1 Обрада
тањирачом

О2 Обрада
плугом

Просек

A0 (0 kg/ha)

6,40

6,53

6,43

6,43

A1 (50 kg/ha)

6,88

6,69

6,73

6,73

A2 (100
kg/ha)

7,48

7,53

7,45

7,45

6,92

6,91

6,87

6,87

Просек
Извор: Аутори

У овом случају начин обраде и прихрана различитим дозама
азотним ђубривом статистички значајно утичу на дужину друге
интернодије.
Табела 4. Утицај различитих начина обраде земљишта и примене различитих
норми прихране азотним ђубривом на дужину друге интернодије.
О-Начин обраде земљишта
A-Азот у
прихрани

О0 Без
обраде

О1 Обрада
тањирачом

О2 Обрада
плугом

Просек

A0 (0 kg/ha)

10,7

10,5

11,3

11,59

A1 (50 kg/ha)

11,2

12,2

11,8

11,84

A2 (100
kg/ha)

11,8

12,0

12,8

11,89

11,23

11,57

11,97

11,77

Просек
Извор: Аутори

У овом случају начин обраде и прихрана различитим дозама
азотним ђубривом статистички значајно утичу на дужину прве
интернодије.
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Табела 5. Утицај различитих начина обраде земљишта и примене различитих
норми прихране азотним ђубривом на дужину треће интернодије.
О-Начин обраде земљишта
A-Азот у
прихрани

О0 Без
обраде

О1 Обрада
тањирачом

О2 Обрада
плугом

Просек

A0 (0 kg/ha)

12,30

12,80

12,38

13,43

A1 (50 kg/ha)

13,05

13,93

13,98

13,74

A2 (100
kg/ha)

13,70

14,00

14,73

13,79

13,02

13,58

13,70

13,65

Просек
Извор: Аутори

У овом случају начин обраде и прихрана различитим дозама
азотним ђубривом статистички значајно утичу на дужину треће
интернодије.
Табела 6. Утицај различитих начина обраде земљишта и примене различитих
норми прихране азотним ђубривом на дужину четврте интернодије.
О-Начин обраде земљишта
A-Азот у
прихрани

О0 Без обраде

О1 Обрада тањирачом

О2 Обрада плугом

Просек

A0 (0 kg/ha)

14,9

15,3

15,8

15,49

A1 (50 kg/ha)

15,0

15,5

15,9

15,54

A2 (100 kg/ha)

15,4

15,6

16,0

15,58

Просек
Извор: Аутори

15,10

15,47

15,90

15,54

У овом случају начин обраде и прихрана различитим дозама
азотним ђубривом статистички значајно утичу на дужину четврте
интернодије.
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Табела 7. Утицај различитих начина обраде земљишта и примене различитих
норми прихране азотним ђубривом на висину стабла.
О-Начин обраде земљишта
A-Азот у
прихрани

О0 Без обраде

О1 Обрада тањирачом

О2 Обрада плугом

Просек

A0 (0 kg/ha)

55,9

56,9

57,4

58,53

A1 (50 kg/ha)

57,6

58,1

59,0

59,13

A2 (100 kg/ha)

59,2

60,7

62,0

59,58

Просек
Извор: Аутори

57,57

58,57

59,47

59,08

У овом случају, начин обраде и прихрана различитим дозама
азотним ђубривом статистички значајно утичу на висину биљке.
Табела 8. Утицај различитих начина обраде земљишта и примене различитих
норми прихране азотним ђубривом на дужину класа.
О-Начин обраде земљишта
A-Азот у
прихрани

О0 Без обраде

О1 Обрада
тањирачом

О2 Обрада
плугом

Просек

A1 (0 kg/ha)

6,85

6,93

7,10

6,90

A2 (50 kg/ha)

6,69

6,86

7,19

6,88

A3 (100
kg/ha)

6,45

6,91

7,11

6,86

6.66

6.90

7.13

6,88

Просек
Извор: Аутори

У овом случају начин обраде и прихрана различитим дозама
азотним ђубривом статистички значајно утичу на дужину класа.
Табела 9. Утицај различитих начина обраде земљишта и примене различитих
норми прихране азотним ђубривом на број класића у класу.
О-Начин обраде земљишта
A-Азот у
прихрани

О0 Без
обраде

О1 Обрада
тањирачом

О2 Обрада
плугом

Просек

A0 (0 kg/ha)

6,25

6,33

7,10

6,89

A1 (50 kg/ha)

6,69

6,86

7,19

7,00

A2 (100
kg/ha)

6,75

6,91

7,91

7,04

6,56

6,70

7,40

6,97

Просек
Извор: Аутори
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У овом случају начин обраде и прихрана различитим дозама
азотним ђубривом статистички значајно утичу на број класића у
класу, а самим тим и на принос. На основу статистичке анализе
добијених резултата може се закључити да су и прихрана и начин
обраде земљишта имали најдоминантнији утицај на морфолошке
параметре крмног јечма. У овом случају, поред прихране азотним
ђубривом, најдоминантнији утицај имала је обрада земљишта.
Закључак
На основу резултата добијених испитивањем утицаја различитих
начина обраде земљишта и примене различитие концентрације
азотног ђубрива на озими крмни јечам стране сорте Ентицел, могу
се извести следећи закључци:
Прихрана азотним минералним ђубривима значајно је утицала на
морфолошке параметре крмног јечма. У овом случају, укратко се
може рећи, да што је већа прихрана азотним ђубривом, то је бољи
принос.
Такође, начини обраде земљишта имали су доминантан утицај на
морфолошке параметре крмног јечма, односно, основна обрада
земљишта орањем, имала је најдоминантнији утицај.
Различити начини примене азотних ђубрива у овом истраживању
имали су позитиван ефекат на морфолошке параметре крмног јечма,
На основу ова два истраживања може се закључити да су едафски и
климатски фактори такође имали доминантан утицај на усвајање и
минерализацију хранива јечма, а самим тим утицај и на
морфолошке параметре и принос.
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INFLUENCE OF PRE-SOWING SOIL PREPARATION AND
DIFFERENT CONCENTRATIONS OF MINERAL FERTILIZER
ON MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF FODDER BARLEY
Stefan Gordanić1
Аbstract
Barley, as one of the oldest plant species, according to the needs and
according to the use value, is placed immediately after wheat, corn and
rice. With the correct application of agro-technical measures, optimal
and satisfactory barley yields can be obtained, which is, in the final
analysis, our production goal. Namely, the aim of this research was the
influence of two very important agrotechnical measures on the
morphological parameters of fodder barley. It was investigated which is
the most dominant way of basic tillage by applying different
concentrations of nitrogen fertilizer to the morphological parameters of
barley, variety Enticel. In order to adequately conduct this research,
experiments were set up on the alluvial type of soil in the area of the
municipality of Loznica. The experiments were set up according to a
random block system with four repetitions. After conducting the
experiment, it was seen that the experimental plots on which the basic
tillage was not carried out had a smaller effect on the morphological
parameters. While the plots, where the basic tillage was performed with
deep ploughing and a heavy plow, with the application of different
fertilization concentrations had a greater impact on the morphological
parameters. Based on that, we can say that the application of deep
ploughing on the alluvial type of soil has a dominant influence on the
intensity of rooting, yield, while other ways of tillage had a smaller
impact.
Keywords: barley, mineral fertilizer, supplementation, fodder plants
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POTENCIJALNI INSEKTICIDNI EFEKTI BILJNIH
EKSTRAKATA U KONTROLI BROJNOSTI Rhyzopertha
dominica (FAB.) (COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE)
Andrija Tomić1, Duška Delić2, Snežana Tanasković3
Apstrakt
Biljni ekstrakti u svijetu sve više dobijaju na značaju u suzbijanju
skladišnih štetočina. Potencijalna insekticidna efikasnost etanolnog i
vodenog ekstrakta (0,1, 1 i 5 %) biljke Portulaca oleracea je procenjena
u kontroli brojnosti populacije Rhyzopertha dominica u kontaktnodigestivnom testu u laboratorijskim uslovima. Insekticidna efikasnost
testiranih ekstrakata se kretala od 10 – 41,6 %, nakon korekcije po
Abott-u.
Ključne riječi: biljni ekstrakti, Portulaca oleracea, Rhyzopertha
dominica
Uvod
Danas se u zaštiti uskladištenih žitarica kod nas uglavnom koriste
hemijska sredstva na bazi različitih aktivnih supstanci, čija upotreba
datira od sredine XX vijeka. Obzirom da je upotreba ovih sredstava
ekološki nepodobna, danas postoji sve veća potreba za primjenom
nehemijskih metoda kontrole štetnih organizama. U tom smislu razvijaju
se i različiti pristupi u proizvodnji hrane (integralna poljoprivredna
proizvodnja, organska proizvodnja) koji će obezbijediti biološki vrijednu
hranu sa što manje ili bez rezidua hemijskih sredstava (pesticida). To su
biološki vrijedni primarni proizvodi ili takozvana zdrava hranu. Sve su
učestaliji i zahtjevi za proizvodnju i upotrebu biljnih proizvoda kao
ekološki sigurnijih i jeftinih sredstava kontrole skladišnih insekata
(Gvozdenac i sar., 2017). Navedene potrebe i poteškoće prilikom
primjene hemijskih sredstava naveli su naučnike da procjene
alternativne, nehemijske metode kontrole brojnosti štetočina koje
infestiraju uskladištene proizvode, prvenstveno uskladištene žitarice
(Vayias &Athanassiou, 2004; Athanassiou et al., 2008; Athanassiou et
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al., 2005a; Athanassiou et al., 2004). Kavallieratos et al. (2005), navode
da metode smanjenog rizika treba da zadovolje tri glavne osobine, a to
su: povećanu efikasnost prema ciljnim vrstama, nisku toksičnost sisara i
male i/ili nulte rezidue u hrani.
Jedna od strategija za buduću proizvodnju zdravstveno bezbijedne hrane
mogla bi da bude upotreba insekticida koji imaju nisku toksičnost prema
sisarima i zadovoljavajuću efikasnost pri primjeni u manjim dozama na
ciljane štetne organizme (Athanassiou, 2005b). Preparati dobijeni od
raznih biljaka dobijaju sve više na značaju u suzbijanju kako insekata
tako i drugih štetnih organizama.
Botanički pesticidi predstavljaju novu klasu ekoloških proizvoda, obično
su selektivnog dejstva, efikasni u malim količinama sa brzim
razlaganjem, povećavaju biorazgradivost primenjenjenih insekticida,
redukuju toksičnost ostataka insekticida, imaju kraći rok registracije sa
rigoroznijim mjerama tokom ispitivanja ovih preparata (Tanasković i
sar., 2011b). Skladišni insekti pričinjavaju velike štete na uskladištenim
proizvodima, a pored toga mogu biti izvori indirektnie (fizičke,
mikrobiološke i hemijske), direktne kontaminacije samog skladišta, kao i
prouzrokovači raznih alergenih reakcija kod čovjeka (Tanasković i sar.,
2011b), namećući potrebu očuvanja kako kvantiteta, tako i kvaliteta
hrane. Tanasković i sar., (2011a) daju detaljan opis bijelog duda, divlje
mrkve, ambrozije i repušnjače kao potencijalnih bioinsekticida.
Sve prisutnija i na našem prostoru Portulaca oleracea pripada porodici
Portulacaceae koja broji oko 120 biljnih vrsta (Azuka et al., 2014).
Jednogodišnja je biljka nastanjena širom Evrope (Movahedian et al.,
2007). Smatra se da ime ove vrste potiče od latinske riječi „porto“ što
znači nositi i „lac“ što znači mlijeko i „oleracea“ može se gajiti u
baštama (Loutfy & Nabil, 1984). Upotreba ove biljke kao povrća, začina
i u medicinske svrhe poznata je još od starih Egipćana i bila je veoma
popularna tokom srednjeg vijeka u Engleskoj (Azuka et al., 2014).
Odlikuje se visokom hranljivom vrijednošću koju čine vitamini,
minerali, masnoće, ugljeni hidrati, proteini i voda (Azuka et al., 2014).
Koristi se kao i povrće naročito u području Mediterana. Njene stabljike i
listovi su jestivi i sličnog ukusa kao spanać (Liu et al., 2000). Ova biljka
(P. oleracea) je sve prisutnija i u semberskim dvorištima, pored puteva, u
dijelovima proizvodnih parcela. Pored neophodne eradikacije, nameće se
potreba ispitivanja mogućnosti upotrebe ove biljke u različtim
segmentima poljoprivrede (kompostiranje, biocidni efekti). Dakle,
trebalo bi utvrditi da li ova biljka tj. dobijeni ekstrakti, mogu imati
insekticidne efekte na prije svega skladišne štetočine, jer se gubici hrane
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tokom skladištenja mjere sa 5-10% u uslovima umjerene i 20-30% u
uslovima tropske klime.
Ekonomski najznačajnija kosmopolitska primarna skladišna štetočina je
žitni kukuljičar Rhyzoperta dominica (Coleoptera, Bostrichidae).
Pričinjava štete na brojnim skladišnim proizvodima kao što su pšenica,
kukuruz, pirinač (Chittenden, 1911). R. dominica, predstavlja primarnu
skladišnu štetočinu čiju populaciju je najteže kontrolisati primjenom
insekticida (Lorini & Galley, 1999; Collins, 2006). Pojava rezistentnosti
na već upotrebljavane hemijske insekticide uslovila je procjene biocidne
efikasnosti sekundarnih metabolita biljaka. U budućnosti to bi moglo da
dovede do obezbjeđivanja ekološki bezbjednog insekticida, kao i
bezbjednih proizvoda u humanoj ishrani i proizvodnji stočne hrane sa
zdravstvenog aspekta.
Obzirom da su sve zastupljenija istraživanja ekstrakata različitih biljaka
kao potencijalno bezbjednih insekticida, potrebno je slična istraživanja
sprovesti i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, obzirom da nema
još uvijek publikovanih radova na ovu temu.
Cilj ovog istraživanja jeste:


ispitivanje potencijalne insekticidne efikasnosti biljnih ekstrakata
iz P. oleracea pri različitim koncentracijama na laboratorijsku
populaciju R. dominica;



utvrđivanje optimalnog vremenskog perioda u kojem će
efikasnost istih biti na najvišem nivou.
Materijal i metod

Eksperiment je proveden u laboratorijskim uslovima s ciljem utvrđivanja
insekticidnih efekata etanolnog i vodenog rastvora biljnih ekstrakata
tušt-a (Portulaca oleracea) na imaga R. dominica.
Testirani insekti
U biološkim testovima je korišćen imago Rhyzopertha dominica (F.)
(Coleoptera: Bostrichidae), starosti od 7 do 21 dan. Ovaj insekat je
uzgajan na cijelom pšeničnom zrnu na temperaturi od 27ᵒC i relativnoj
vlažnosti vazduha (RH) od 65% +/- 5% u mraku.
Testirane sorte
U eksperimentu je korišćena ozima sorta pšenice Renesans-a porijeklom
iz Srbije, koja se gaji na poljoprivrednim površinama na području
Semberije. Zrna pšenice su zdrava, bez oboljenja i bez hemijskih
dodataka (pesticida). Procenat nečistoća manji je od 1%. Zrno je držano
na 25ᵒC i 60% RH, tokom perioda od 2 nedelje da bi se izjednačio
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sadržaj vlage prije upotrebe u eksperimentu. Sadržaj vlage ispitivanih
sorti određen je preciznom vlagomjerom.
Biljni ekstrakt
Upotrebljen je ekstakt iz biljke tušt-a P. oleracea (cijela biljka).
Ekstrakti su dobijeni postupkom maceracije etanolom i vodom kao
rastvaračem. Biljne droge su korišćene za spravljanje ekstrakata koje su
prelivene sa 100mL etanola/vode, koji je nakon 24h odliven. Od početnih
ekstrakata pripremljene su koncentracije (0,1, 1 i 5%) razblaženjem u
destilovanoj vodi.
Tretman zrna
U eksperimentu smo testirali kontaktno - digestivno biocidno djelovanje
na imaga R. dominica. Prije postavke ogleda insekti su bili izlagani
starvaciji (gladovanju) u periodu od 24h.
U eksperimentu su korišćena cijela zrna pšenice, kako je navedeno gore.
Korišćeno je 40g zrna po varijanti, odnosno 10g zrna po Petri posudi. U
eksperimentu je korišćeno 96 Petri posuda. Zrna koja su stavljena u Petri
posude odmah su istretirana sa različitim koncentracijama biljnih
ekstrakata (etanolni i vodeni rastvor, odnosno destilovana voda u
kontrolama). Nakon toga, zrna su stavljena u mješalicu kako bi se
nanijeti radni rastvori ravnomijerno rasporedili po zrnu. Po završenom
mješanju, zrna su stavljena na sušenje pri sobnoj temperaturi u periodu
od 2h. Kada je sušenje zavšeno u Petri posudi, uveli smo po 20 imaga R.
dominica starosti od 7-21 dan. Inkubiranje je obavljeno pri sobnoj
temperaturi, kao i vlažnosti vazduha. Na isti način su pripremljene i
kontrolne Petri posude.
Obrada podataka
Smrtnost insekata je utvrđivana u kontrolnim i tretiranim varijantama
nakon 1, 3, 5 i 7 dana od dana tretmana zrna (DAT), prebrojavanjem
broja uginulih primjeraka.
Insekticidni efekti etanolnog i vodenog rastvora izračunati su
korišćenjem formule po Abbot-u (Abbot, 1925) kao korigovana
efikasnost.
Rezultati i diskusija
Rezultati ispitivanja kontaktno – digestivnog insekticidnog efekta biljnog
ekstrakta (vodeni i etanolni rastvor) iz biljke tušt-a P. oleracea u
laboratorijskim uslovima na imaga R. dominica prikazani su u tabelama
(Tabela 1-14).
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Insekticidni efekti vodenog rastvora
Tokom ispitivanja efekata vodenog rastvora P. oleracea u suzbijanju
imaga žitnog kukuljičara u koncentraciji 0,1% ustanovljeno je da je
efikasnost ekstrakta nakon 1 DAT rasla sa dužinom ekspozicije. Stopa
mortaliteta nakon prvog i trećeg dana je niska (4 i 6 uginulih adulta), što
se jako malo razlikovalo od kontrolne varijante (3 uginula adulta), ali
nakon petog i sedmog dana registrovano je 14 i 18 uginulih imaga u
ponavljanjima (tabela 1), što je rezultiralo ujednačenom efikasnosti od
23,3% i 22,2% (tabela 2).
Tabela 1. Insekticidni efekat vodenog rastvora koncentracije 0,1%
DAT
1
3
5
U
P
U
P
U
P
K
0
20
1
19
5
15
2
18
3
17
6
14
0,1 %
2
18
2
18
3
17
3
17
3
17
0
20
Kon.
Izvor: Autori

7
U
6
8
4
2

P
14
12
16
18

*DAT – dana posle tretmana; *K-kategorija; *Kon.-kontrola; *Uuginule; *P-pokretne
Tabela 2. Preračunata efikasnost po Abbott-u
DAT

1

3

5

7

%

-

-

23,3

22,2

Izvor: Autori

Koncentracija vodenog rastvora 1% je ispoljila veću efikasnost od
primjenjene koncentracije 0,1 %. Stopa mortaliteta je u ovom slučaju
rasla sa ekspozicijom. Najviša je bila 7 DAT sa 27 uginulih primjeraka i
efikasnošću od 42,1% (Tabela 3. i 4). U svim varijantama ekstrakt je u
ovoj koncentraciji ispoljio letalno dejstvo (Tabela 3).
Tabela 3. Insekticidni efekat vodenog rastvora koncentracije 1%
DAT
1
3
5
U
P
U
P
U
P
K
1
19
2
18
4
16
4
16
4
16
8
12
1%
3
17
5
15
7
13
0
20
0
20
0
20
Kon.
Izvor: Autori

7
U
9
9
9
1

P
11
11
11
19

*DAT – dana posle tretmana; *K-kategorija; *Kon.-kontrola; *Uuginule; *P-pokretne
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Tabela 4. Preračunata efikasnost po Abbott-u
DAT
%
Izvor: Autori

1

3

5

7

13,3

18,3

31,6

42,1

Efikasnost primjenjenog vodnog rastvora koncentracije 5% se pokazala
nižom od efikasnosti istog rastvora primjenjenog u koncentraciji od 1%
(tabela 4. i 5). Stopa mortaliteta je imala linearan porast od prvog do
sedmog dana od dana tretmana i bila je prisutna u svim kontrolnim
pregledima. Rezultati pregleda prvog i trećeg dana pokazuju efikasnost
koja se ne razlikuje od efikasnosti istog rastvora koncentracije 0,1%, čak
je nakon 24h neznatno manja u odnosu na slabiju koncentraciju (tabela 1.
i 5). U ovom kontrolnom pregledu smrtnost je najveća nakon sedmog
dana, 25 uginulih adulta (tabela 5), odnosno 31,3% je iznosila postignuta
efikasnost nakon korekcije po Abbott-u (tabela 6).
Tabela 5. Insekticidni efekat vodenog rastvora koncentracije 5%
DAT
K
5%
Kon.

1

3

5

7

U

P

U

P

U

P

U

P

2

18

0

20

3

2

18

2

18

4

17

4

16

16

11

9

4

16

4

16

0

20

0

20

10

10

10

10

0

20

3

17

Izvor: Autori

*DAT – dana posle tretmana; *K-kategorija; *Kon.-kontrola; *Uuginule; *P-pokretne
Tabela 6. Preračunata efikasnost po Abbott-u
DAT
%
Izvor: Autori

1

3

5

7

13,3

10,0

28,3

31,3

Insekticidni efekti etanolnog rastvora
Tokom ispitivanja etanolnog rastvora P. oleracea koncentracije 0,1%,
smrtnost insekata je zabilježena u svim kontrolnim pregledima. Stopa
mortaliteta je bila najmanja nakon prvog dana (2 uginula adulta), a
najviša nakon sedmog dana (26 uginulih) od dana tretmana (tabela 7).
Tokom kontrolnog pregleda trećeg i petog dana ustanovljen je isti broj
uginulih adulta. Postignuta je ista efikasnost od 23,3%, a u poslednjem
kontrolnom pregledu iznosila je 37,0% (tabela 8).
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Tabela 7. Insekticidni efekat etanolnog rastvora koncentracije 0,1%
DAT
1
3
5
U
P
U
P
U
P
K
2
18
5
15
5
15
0
20
5
15
5
15
0,1 %
0
20
4
16
4
16
4
16
0
20
0
20
Kon.
Izvor: Autori

7
U
11
8
7
2

P
9
12
13
18

*DAT – dana posle tretman; *K-kategorija; *Kon.-kontrola; *U-uginule;
*P-pokretne
Tabela 8. Preračunata efikasnost po Abbott-u
DAT
%
Izvor: Autori

1

3

5

7

-

23,3

23,3

37,0

Etanolni rastvor koncentracije 1% ispoljio je efikasnost u svim danima
očitavanja. Stopa mortaliteta je imala linearni porast kako su dani
izloženosti insekta odmicali. Najmanje uginulih bilo je prisutno u prvom
kontrolnom pregledu nakon 24h, a najviše nakon sedmog dana (tabela 9).
Razlika između broja uginulih tokom petog i sedmog dana je čak 21, a ta
razlika nije bila prisutna u prvom, drugom i trećem očitavanju (tabela 9).
Postignuta efikasnost nakon korekcije po Abbott-u kretala se od 16,7%
nakon drugog do 54,4% nakon poslednjeg kontrolnog pregleda (tabela
10).
Tabela 9. Insekticidni efekat etanolnog rastvora koncentracije 1%
1

DAT

3

5

7

U

P

U

P

U

P

U

P

0

20

1

19

3

17

13

7

3

17

6

14

7

13

12

8

0

20

3

17

3

17

9

11

2
Kon.
Izvor: Autori

18

0

20

0

20

1

19

K

1%

*DAT – dana posle tretmana; *K-kategorija; *Kon.-kontrola; *Uuginule; *P-pokretne
Tabela 10. Preračunata efikasnost po Abbott-u
DAT
%
Izvor: Autori
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1

3

5

7

-

16,7

21,7

54,4

Izloženost etanolnom rastvoru koncentracije 5% izazvalo je latentno
dejstvo u svim kontrolnim pregledima. Međutim, stopa mortaliteta ovog
ekstrakta petoprocentne koncentracije je slabija od istog ekstrakta
koncentracije 0,1 i 1% u svim očitavanjima (tabela 7, 9. i 11), a nakon
korekcije po Abbott-u u odnosu na niže koncentracije petoprocentna
koncentracije ispoljila je efikasnost od 10,0% nakon 24h (tabela 12). U
prvom, drugom i trećem kontrolnom pregledu mortalitet je bio jako
nizak (2, 3 i 5 uginulih), dok je u četvrtom pregledu porast mortaliteta
bio viši i iznosio je 25 uginulih adulta (tabela 11), a efikasnost nakon
korekcije se kretala u rasponu od 10,0% do 41,6% (tabela 12).
Tabela 11. Insekticidni efekat etanolnog rastvora koncentracije 5%
1

DAT

3

5

7

U

P

U

P

U

P

U

P

0

20

1

19

1

19

11

9

0

20

2

18

3

17

5

15

2

18

3

17

5

15

9

11

0
Kon.
Izvor: Autori

20

0

20

0

20

0

20

K

5%

*DAT – dana posle tretmana; *K-kategorija; *Kon.-kontrola; *Uuginule; *P-pokretne
Tabela 12. Preračunata efikasnost po Abbott-u
DAT
%
Izvor: Autori

1

3

5

7

10,0

10,0

15

41,6

Uporedna efikasnost korišćenih ekstrakata P. oleracea
Najviša efikasnost korišćenih ekstrakata postignuta je primjenom
etanolnog rastvora u koncentraciji od 1%, koja je iznosila 54,4%,
odnosno 34 uginula adulta R. dominica u posljednjem kontrolnom
pregledu (zbirni podaci nisu prikazani). Manja efikasnost (42,1%)
postignuta je primjenom vodenog rastvora u koncentraciji od 1%.
Primjenom etanolnog rastvora u koncentraciji od 5%, a koja je iznosila
41,6% nakon posljednjeg kontrolnog pregleda. Najmanja efikasnost
korišćenih ekstrakata postignuta je pri upotrebi vodenog rastvora u
koncentraciji od 1 i 5% i to nakon prvog kontrolnog pregleda 13,3%,
13%, kao i nakon drugog kontrolnog pregleda 10% i upotrebom
etanolnog rastvora koncentracije 5% nakon prvog, drugog i trećeg
kontrolnog pregleda 10%, 10% i 15% (zbirni podaci nisu prikazani).
Rezultati ukazuju da je pri koncentraciji od 0,1% efikasnost viša pri
primjeni etanolnog rastvora, sa izuzetkom u trećem kontrolnom pregledu
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gdje je postignuta jednaka efikasnost oba primjenjena rastvora (23,3%).
Vodeni rastvor koncentracije 1% ispoljio je veću efikasnost u prva tri
kontrolna pregleda, dok je etanolni rastvor ispoljio veću efikasnost
(54,4%) u posljednjem kontrolnom pregledu, takođe je isti slučaj
prilikom primjene rastvora koncentracije 5%, gdje je postignuta najviša
efikasnost etanolnog rastvora (41,6%) nakon posljednjeg očitavanja
(podaci nisu prikazani). Najviša efikasnost vodenog rastvora postignuta
je pri koncentraciji od 1% i iznosila je 42,1%, dok je kod etanolnog
rastvora najviša efikasnost postignuta pri koncentraciji od 0,1% u
drugom i trećem kontrolnom pregledu (23,3%). Najviša efikasnost
etanolnog rastvora postignuta je pri koncentraciji od 1% i iznosila je
54,4%, dok je najniža koncentracije postigla efikasnost od 37%, a
najviša 41,6% u poslednjem kontrolnom pregledu (zbirni podaci nisu
prikazani).
Posljednjih nekoliko godina biljni ekstrakti privlače sve više pažnju
naučnika kao bezbjedne mjere kontrole biljnih štetočina, a razlozi za to
su manja otrovnost i brža razgradivost što doprinosi boljem očuvanju
životne sredine. Prilikom kontaktno – digestivnog istraživanja biljnih
ekstrakata kao i bioinsekticida na populaciju S. oryzae iz biljaka E.
vulgare, E. canadensis, H. sedtenery kao i kod piretrina, azadiraktina u
različitim koncentracijama ustavnoljeno je da se efikasnost istih
povećava sa brojem dana ekspozicije (Gvozdenac i sar., 2017), što se
pokazalo donekle i u našem eksperimentu sa adultima R. dominica.
Nakon 7 dana gotovo sve ispitivane supstance i ekstrakti ispoljili su
stoprocentnu efikasnost osim ekstrakta dobijenog iz biljke H. sedtenery i
ukazuju na dobar insekticidni potencijal ekstrakata posebno E. vulgare i
E. canadensis (Gvozdenac i sar., 2017).
U našem eksperimentu najviša efikasnost vodenog rastvora dobijena je
pri koncentraciji od 1%, što je u potpunoj saglasnosti sa rezultatima
ispitivanja vodenih ekstrakata iz biljke E. italicum na larve prvog i
drugog stupnja razvoja P. interpunctella u istraživanjima Vukajlović-a i
sar., (2017). U radu Vukajlović i sar., (2017) ističu zadovoljavajuću
efikasnost vodenog ekstrakta E. italicum na mlađe larve, dok ekstrakti E.
vulgare i E. rubrum nisu ispoljili zadovoljavajuću efikasnost.
Zaključak
Postignuti rezultati u ovom istraživanju ukazuju na nezadovoljavajuću
insekticidnu efikasnost primjenjenih ekstrakata tušt-a i njihovih
koncentracije na R. dominica. Ovi rezultati treba da budu osnova i
podstrek za dalja, detaljnija i opsežnija istraživanja biljnih ekstrakata
kako ove tako i drugih biljaka na različite skladišne štetočine, obzirom
na nedostatak informacija o istim na području Bosne i Hercegovine.
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POTENTIAL INSECTICIDE EFFECTS OF HERBAL EXTRACTS
IN NUMBER CONTROL OF Rhyzopertha dominica (FAB.)
(COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE)
Andrija Tomić1, Duška Delić2, Snežana Tanasković3;
Abstract
Herbal extracts are becoming increasingly important in the world in the
control of storage pests. The potential insecticidal efficacy of the ethanol
and aqueous extract (0.1, 1, and 5%) of the Portulaca oleracea plant
was evaluated against Rhyzopertha dominica in a laboratory-based
contact-digestion test. The insecticidal efficacy of the extracts tested
ranged from 10 - 41.6% after Abott correction.
Keywords: plant extracts, Portulaca oleracea, Rhyzopertha domica
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ЗНАЧАЈ ПОЈАВЕ МИКОТОКСИНА У ОРГАНСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
Јелена Голијан1
Апстракт
Органска пољопривредна производња сматра се сигурним,
безбедним и одрживим видом производње хране, који омогућава
очување животне средине, здравља људи, биљака и животиња. Већ
дужи низ година врше се бројна упоредна испитивања хемијског
састава органски и конвенционално произведених намирница уз
претпоставку да је органски произведена храна нутритивно
супериорнија у односу на конвенционалну. Такође, полемика између
истраживача је и садржај микотоксина - с обзиром да у систему
органске пољопривреде није дозвољена употреба синтетичких
пестицида у заштити од патогена. Претпоставка је да ће се у
органским производима налазити већа количина микотоксина. У
том смислу, циљ овог рада био је да да преглед литературе која се
бави тематиком испитивања садржаја микотоксина у органским
и конвенционалним производима. И даље не постоји јасан концензус
у ком производном систему - органском или конвенционалном постоји већа контаминација микотоксинима.
Кључне
речи:
органска
производња,
производња, фунгициди, микотоксини

конвенционална

Увод
Органска храна све више привлачи интерес потрошача широм света
јер се сматра да је здравија од хране произведене конвенционалном
пољопривредном призводњом, у односу на коју је и одрживија за
животну средину (Golijan & Veličković, 2015; Carlson & Jaenicke,
2016). С обзиром да је органски начин производње законски уређен
и не дозвољава употребу синтетичких пестицида у заштити од
патогена (Lairon, 2010; Golijan et al., 2017), намеће се претпоставка
да се у овом виду производње јавља већа контаминација усева и
намирница микотоксинима у односу на конвенционалну. Бројни
истраживачи широм света вршили су упоредна испитивања
садржаја и учесталости појаве микотоксина у органском и
1
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конвенционалном начину производње хране (J⊘rgensen et al., 1996;
Birzele et al., 2002; Cirillo et al., 2003; Jestoi et al., 2004; Schneweis et
al., 2005; Herrera et al., 2009; Lairon, 2010; Rubert et al., 2013).
Микотоксини су секундарни метаболити плесни. До сада је
идентификовано више од 400 врста микотоксина. Међутим,
најзначајније су врсте микотоксина које имају веома негативне
последице по здравље људи и животиња, као што су афлатоксин B1
(сматра се најјачим природним канцерогеном
сисара),
деоксиниваленол, зеараленон, oхратоксин A, T-2 токсин,
диацетоксиципренол, фумонизин, патулин, треморгени токсини,
ергот алкалоиди и др. (D'Mello and MacDonald, 1997). С обзиром да
плесни природно врше заразу жита у пољу или током складиштења,
сматра се да је жито најважнији преносилац ових токсина и према
проценама, у свету је 25-40% жита контаминирано (Pittet, 1998).
Циљ овог рада био је да кроз преглед литературе да приказ
истраживања везаних за појаву микотоксина у органском и
конвенционалном систему производње.
Сертификација и обележавање органских производа
С обзиром да је област органске пољопривредне производње у
потпуности законски регулисана, сваки учесник у органској
пољопривреди мора бити контролисан од стране овлашећене
контролне организације како би се утврдило да ли је производ,
процес или услуга у складу са прописаним стандардима органске
пољопривредне производње. Сертификацијом овлашћене контролне
организације издају писмено уверење (сертификат) којим потврђују
да је органски производ произведен у складу са Законом о органској
производњи и испуњава стандарде органске пољопривреде.
Сертификат добијен од стране овлашћене контролне организације
важи годину дана (Правилник о контроли и сертификацији у
органској производњи и методама органске производње,
„Службени гласник РС“, број 48/2011 и 40/2012). У Републици
Србији, на основу Закона о органској производњи („Службени
гласник РС”, број 30/10), послове контроле и сертификације
органских производа обављају овлашћене контролне организације
регистроване у Регистар привредних субјеката у складу са законом
којим се уређује регистрација привредних субјеката, уз обавезну
акредитацију од стране надлежног акредитационог тела Републике
Србије у складу са стандардом SRPS EN 45011 (ISO/IEC Uputstvo
65). У Републици Србији је, према извештају Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
(2020), у 2018. години регистровано 500, а у 2017. години 434
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органска произвођача. Према члану 139. Правилника о контроли и
сертификацији у органској производњи и методама органске
производње („Службени гласник РС“, број 48/2011 и 40/2012),
прописан је изглед националног знака за обележавање органских
производа, који представља графичку комбинацију која
симболизује биљку, односно дрво и земљиште, где су
препознатљиви национални симболи Републике Србије. Такође,
према истом правилнику, уређен је и изглед ознаке производа из
периода конверзије, који према члану 134. има правоугаони облик,
уоквирен црном линијом, у коме је исписан текст: „ПРОИЗВОД ИЗ
ПЕРИОДА КОНВЕРЗИЈЕ“. Према Члану 81. Правилника о
контроли и сертификацији у органској производњи и методама
органске производње („Службени гласник РС“, број 48/2011 и
40/2012), период конверзије у органској производњи биља зависи од
времена сетве, односно бербе, и износи:


„у случају једногодишњих биљних врста, најмање две године
пре сетве“,



„у случају пашњака и вишегодишњег крмног биља, најмање
две године пре коришћења као хране за животиње из
органске производње“ и



„у случају вишегодишњих биљних врста које нису крмно
биље, најмање три године пре прве бербе органских
производа.“
Средства, начин ђубрења и заштите биља у органској
производњи

У органској биљној производњи није дозвољена употреба
минералних ђубрива, већ се могу користити препарати на бази
микроорганизама, биља или микроорганизама за активирање
компоста, као и биодинамички препарати, како би се побољшало
свеукупно стање земљишта. Према Правилнику о контроли и
сертификацији у органској производњи и методама органске
производње („Службени гласник РС“, број 48/2011 и 40/2012), у
органској производњи могу се користити средства за исхрану биља
и оплемењивачи земљишта (табела 1), ако се нутритивне потребе
биљака не могу обезбедити мерама за одржавање и побољшање
плодности и активности земљишта.
Према Члану 21. Правилника о контроли и сертификацији у
органској производњи и методама органске производње
(„Службени гласник РС“, број 48/2011 и 40/2012) заштита од
штеточина, корова и патогених микроорганизама у органској
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биљној производњи врши се првенствено агротехничким мерама избором врста и сорти биља, плодоредом, начином обраде
земљишта, применом термичких процеса, алелопатским односима,
заштитним појасевима од биљака, као и деловањем природних
непријатеља. Међутим, ако се испостави да се овим мерама биљке
не могу адекватно заштитити, дозвољава се употреба средстава за
заштиту биља која су законом одобрена за примену у органској
производњи (табела 1).
Табела 1. Списак дозвољених средстава за заштиту биља у органској производњи
Назив средства за заштиту биља
Азадирактин екстракт из Azadirachta indica
Пчелињи восак
Желатин
Хидролизовани протеини
Лецитин
Биљна уља (нпр. уље менте, кима, бора)
Пиретрин екстрахован из Chrysanthemum cinerariaefolium
Квазија екстрахована из Quassia amara
Ротенон екстрахован из Derris spp. и Lonchocarpus spp. и Terphrosia spp.
Микроорганизми (бактерије, вируси, гљивице)
Спинозада
Диамонијум-фосфат
Феромони
Пиретроиди (само делтаметрин или ламбда цихалотрин)
Феро(III)ортофосфат
Бакар у облику бакар-хидроксида, бакар-оксихлорида, бакар-сулфата, бакароксида, бакар-октаноата,
Етилен
Калијумове соли масних киселина (меки сапун)
Калијум алуминијум (Калинит)
Кречни сумпор (калцијум полисулфид)
Парафинска уља
Минерална уља
Калијум перманганат
Кварцни песак
Сумпор
Калцијум хидроксид
Калијум бикарбонат
Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије

Микотоксини у органској производњи
По једној теорији, органски узгајани производи имају тенденцију да
садрже више концентрације микотоксина него производи који се
узгајају на конвенционални начин. Међутим, не постоји довољно
доказа који би подржали ову теорију (Tamm & Thürig, 2002). Већи
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или мањи садржај микотоксина у храни и прерађевинама из
различитих производних система (органски и конвенционални)
могу бити узроковани: 1) систематским разликама у производним
системима током пре-жетвеног периода (нпр. употреба хемикалија),
2) разликама у третману после жетве (нпр. складиштење, транспорт)
и 3) разликама током претварања сировина у обрађену храну. Поред
тога, постоји тенденција за систематским јављањем разлика које у
ствари настају због неодговарајућег третмана током или након
жетве, уколико постоје систематске разлике у типу опреме којa се
користи или техничких квалификација особа које управљају
производима. Пропусти у погледу доказа о квалитету доводе до
лошег квалитета, али тај феномен није посебно везан за органску
пољопривреду (Tamm, 2001). Ротације усева и припрема земљишта,
које су кључне радње на органским фармама, настоје да смање
нивое инокулума у земљишту. Paulsen et al., (2002) истичу да мања
густина биљака на органским фармама са сортама које производе
дуже, јаче стабљике, стварају стабилније ћелијске зидове који су
мање подложни гљивичним инфекцијама. Истраживање у
Швајцарској указује на значај припреме земљишта и ротација на
ризик од инфекције Fusarium гљивицама и контаминације
деоксиниваленолом у озимој пшеници. Највећа учесталост болести
и највећи нивои деоксиниваленола јавили су се у варијантама без
обраде земљишта где је претходни усев био кукуруз или пшеница
(Krebs et al., 2000).
У било којој пољопривредној регији, органски и конвенционални
пољопривредници морају наћи начине да одрже плодност
земљишта и контролишу гљиве прилагођене локалним врстама. У
случају фитопатогених гљива, што је сезона влажнија, то је задатак
тежи за извести. У њиховој контроли, конвенционални произвођачи
се углавном ослањају на превенцију, генетику и хемијске третмане.
С друге стране, органски произвођачи се ослањају на способност
биљке да контролише гљивичне инфекције јер се узгајају уз
оптималну, а не максималну снабдевеност хранивима, а ту је и
подршка у виду превенције, генетике и управљања интеракцијом
између врста гљивица и гљивица и бактерија. Пољопривредници
који узгајају органско воће и поврће донекле се ослањају и на
фунгициде, али им је избор ограничен на несинтетичке спрејове
природног порекла као што су фунгициди на бази бакра, уља и
сумпора. Због ограниченог снабдевања фунгицидима, неки
органски узгајивачи ослањају се на производе базиране на бакру и
сумпору. Честа и велика употреба ових фунгицида на органским
фармама доводи до истих проблема које имају и конвенционалне
43

фарме, где фунгициди носе највећу одговорност за усеве који су
подложни озбиљним економским губицима у случају да дође до
болести биљке. Инсектициди такође понекад служе као извор хране
одређеним врстама гљивица. Органофосфати и карбамати понекад
стимулишу раст одређених гљивица на биљкама и у земљишту.
Показало се да Fusarium oxysporum расте на пет пестицида који
служе као извор фосфора. Једна студија је показала да је присуство
Fusarium врста гљивица порастао за више од 50% у присуству
таквих пестицида (Hasan, 1999).
Обзиром да систем органске производње настоји да промовише
већу разноликост заједница микроорганизама и сложенијих мрежа
исхране, како испод, тако и изнад тла, надметање између врста
гљивица и између гљивица и бактерија, требало би да осигура да
ниједна врста гљивице не достигне праг када постаје штетна.
Постоје докази у европским истраживањима који подржавају ту
хипотезу (Brandt & Leifert, 2005). Релативно већа разноврсност
микроорганизама који настањују површине листа, покожицу воћа и
поврћа и осталих усева на органским фармама, могу да помогну да
се раст популација гљивица сведе на умерен ниво у каснијој сезони,
чак и када су услови повољни за гљивице. Као резултат тога, доћи
ће до смањења ризика од озбиљних проблема са микотоксинима.
Деоксиниваленол је главни микотоксин неколико врста Fusarium
гљивица. Поред тога што је токсичан за сисаре, овај микотоксин
показује и значајну биолошку активност против других биљних
патогена, од којих неки имају и потенцијал да производе друге
микотоксине (Lutz et al., 2003). Према томе, већа разноликост
гљивичних врста на органским пољима може довести до мале
разноврсности микотоксина, што заузврат има позитивну улогу у
биолошкој контроли осталих патогена. Непатогене Fusarium врсте и
флуоресцентне Pseudomonas врсте имају кључну улогу у
потискивању патогених Fusarium врста укључујући и оне које
производе микотоксине (Mazzola, 2002). Органска производња
нарочито је позната по томе што обухвата многе од пракса које
поспешују умножавање непатогених гљивичних врста и на тај
начин могу проузроковати више конкуренције између више
различитих мешавина гљивичних и бактеријских врста. Тенденција
да земљишта на органским фармама имају више различитих
заједница микроорганизама, као и већу активност микроорганизама,
вероватно може послужити као објашњење зашто многи органски
узгајивачи могу рутински да добију семена и производе без
болести, упркос присуству патогених врста у околини и
некоришћењу синтетичких фунгицида. Нижи ниво лако доступног
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азота на органским фармама још је један фактор који може да
смањи ризик од гљивичних инфекција и микотоксина. Уз то,
недавна истраживања указују на користи од биолошке контроле
који резултирају ниским нивоима микотоксина у неким усевима.
Временски услови су свакако главни фактор који утиче на ризик од
појаве микотоксина на доста сличан начин на органским и
конвенционалним фармама. Избегавање физичких оштећења зрна
током жетве, зрело зрно и не сувише влажно током жетве, брзо и
темељно сушење пре складиштења, као и чистоћа и сувоћа
складишних просторија од једнаке су важности у органској и
конвенционалној производњи. Paulsen and Weißmann (2002), на
основу суме резултата из 50 научних радова везаних за изучавање
микотоксина у органском и конвенционалном систему производње,
наводе да три најбитнија фактора подједнако утичу у оба
производна система - временски услови, услови на локалитету и
складиштење (Табела 2). Због различитог управљања системима,
органске фарме имају предности јер сорте жита са дужим
стабљикама могу да се користе, а регулатори раста су забрањени,
што утиче на смањење ризика од инфекције класа. Интензивна
механичка обрада земљишта и орање плугом, које се преферира за
регулисање популације корова на органским фармама и шира
ротација усева, заједно смањују инфективни инокулум. На овај
начин, смањивањем густине популације и стабилизовањем
ћелијских зидова биљака путем смањене прихране, смањује се
вероватноћа да ће гљивице продуковати токсине. Рестрикцијом
увођења компоненти из сточне хране смањује се ризик од
контаминације микотоксинима која би се догодила услед
непознатих климатских услова. С друге стране, органским
произвођачима није дозвољено да користе фунгициде па самим тим
нуде више домаћина за гљивице које производе микотоксине када је
густина корова већа. Захтев за подручјима која су ђубрена
природним сточним стајњаком на органским фармама могао би
довести до веће изложености због гљивица на тој подлози.
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Табела 2. Систематски базиране разлике код органских и конвенционалних
фарми и њихов утицај на ризик од појављивања микотоксина у биљној
производњи.

Конвенционална
фарма

Органска фарма

Временски услови

Једнак утицај

Једнак утицај

Локални услови

Једнак утицај

Једнак утицај

Врста биљака

Негативан утицај

Позитиван утицај

Обрада земљишта

Негативан утицај

Позитиван утицај

Ротација усева

Негативан утицај

Позитиван утицај

Регулатори раста

Негативан утицај

Позитиван утицај

Фунгициди

Позитиван утицај

Негативан утицај

Ђубрење

Негативан утицај

Позитиван утицај

Густина усева

Негативан утицај

Позитиван утицај

Корови

Позитиван утицај

Негативан утицај

Крмно биље

Негативан утицај

Позитиван утицај

Складиштење и
чување

Једнак утицај

Једнак утицај

Простирка за стоку

Позитиван утицај

Негативан утицај

Извор: Paulsen and Weißmann ,2002

За разлику од органских фарми, употреба фунгицида кључни је
фактор на конвенционалним фармама који може смањити притисак
фитопатогених гљива. Уобичајено већа популација корова на
органским фармама омогућује алтернативне домаћине гљивицама и
тако повећава ризик од микотоксина у поређењу са
конвенционалним фармама. Примена фунгицида који нису летални
може понекад да стимулише формирање микотоксина (D’Mello et
al., 1998). То се вероватно догађа јер гљивице на овај начин доживе
стрес, али нису уништене. Уз то, истраживања су показала да
отпорност на фунгициде код једне врсте гљивица може у исто време
и да стимулише настанак микотоксина код других врста и измени
концентрације другачијих микотоксина (D’Mello et al., 2001). С
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једне стране, капацитет гљивице да користи фунгициде као извор
хране је пожељан, јер се на тај начин омогућава разлагање
пестицида и смањује њихов полуживот на биљним ткивима и у
земљишту. Међутим, та предност је истовремено и мана ако узмемо
у обзир минимизирање гљивичних инфекција на усевима и
смањење учесталости контаминације. Многе студије су показале да
поједини фунгициди смањују популацију одређених гљивица,
истовремено стимулишући раст других, било директно или као
резултат мање конкуренције од стране осталих гљивица за изворе
хране. Употреба фунгицида скоро сигурно смањује учесталост и
озбиљност контаминације микотоксинима на неким усевима у
појединим годинама, али ће фунгициди ретко елиминисати ризик од
инфекције гљивицама и увећања микотоксина.
Резултати појединих истраживања указују на то да не постоји доказ
који би подржао тврдњу да органска производња има повећани
ризик од контаминације микотоксинима (Lairon, 2010; Smith
Spangler et al., 2012). У огледу са органском и конвенционалном
пшеницом, зеленом салатом, шаргарепом, свињама, кравама и
кокошкама, Hoogenboom et al. (2008) нису пронашли никакву
разлику у погледу микотоксина током трајања огледа. Rubert et al.
(2013) тестирали су преко хиљаду органских и конвенционалних
производа од житарица из неколико ЕУ држава на фумонизине и
открили су да је њихова појава чешћа код производа од жита из
органске производње. Међутим, како није дата статистичка анализа,
остаје нејасно да ли је таква разлика статистички битна. Према
Smith-Spangler et al. (2012), не постоји разлика у ризику од
контаминације између органских и конвенционалних производа.
Утврђени су нижи нивои микотоксина у житу и нижи ризик од
контаминације деоксиниваленолом у органским зрнима у односу на
конвенционално произведена. Gourama (2015) је током периода
2009-2013 у Пенсилванији тестирао 100 узорака (50
конвенционалних и 50 органских) узетих из пиљара и пијаца (нису
били узети у обзир услови узгајања, временски услови,
складиштење и обрада) и том приликом је утврђено да не постоји
битна разлика у садржају микотоксина између органских и
конвенционалних производа.
У истраживању спроведеном на 11 органских и 13
конвенционалних фарми у Литванији, органска пшеница била је
70,5% више заражена гљивицама, а јечам 24,8% мање у поређењу са
конвенционалним фармама (Bakutis et al., 2006). 100% узорака
пшенице са органских и конвенционалних газдинстава садржали су
деоксиниваленол и зеараленон. У узорцима пшенице са органских
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фарми пронађене су мале количине афлатоксина и охратоксина.
Испитујући присуство микотоксина у органски и конвенционално
произведеном семену кукуруза, спелте и соје у периоду од 2015. до
2017. године, Golijan et al. (2019) дошли су до резултата да је од
свих узорака једино семе органског кукуруза из 2015. године
садржало деоксиниваленол (101,53 µg/kg) и афлатоксин Б1 (1,16
µg/kg) у концентрацијама које су ниже од максимално прописаних
вредности датих Правилником о максимално дозвољеним
количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за
животиње које се утврђују за максимално дозвољене количине
остатака средстава за заштиту биља. Aнализирајући намирнице из
конвенционалне и органске производње купљене у супермаркетима
на присуство деоксиниваленола и фумонизина, Cirilo et al. (2003),
извештавају да је контаминација деоксиниваленолом била већа од
80% у органској и конвенционалној храни. Фумонизин Б1 је био
пронађен у 20% органских намирница и у 31% конвенционалних,
док је фумонизин Б2 нађен у више од 32% узорака хране из оба
начина
производње.
Највећа
средња
концентрација
деоксиниваленола нађена је у конвенционалним намирницама на
бази пиринча (207 μg/kg). Према J⊘rgensen et al. (1996), жито из
органске производње имало је виши ниво охратоксина у поређењу
са конвенционално произведеним. Schneweis et al. (2005)
извештавају да је пшеница из конвенционалне производње имала
већу концентрацију зеараленона и деоксиниваленола у поређењу са
органском, као и већу учесталост инфекција Fusarium-ом. Једно од
објашњења за већи садржај микотоксина у конвенционалним
усевима пшенице из Европе јесте рутинска употреба великих
количина азотног ђубрива и фунгицида у заштити од патогена.
Системи у производњи жита који се ослањају на унос великих
количина инпута повећавају осетљивост пшенице и других врста
жита на фитопатогене гљиве и могу подстаћи производњу
микотоксина, чак и на пољима где фунгициди смањују учесталост
гљивичних инфекција.
Закључак
Органска пољопривредна производња у потпуности је законски
регулисан вид производње и прераде намирница биљног и
животињског порекла. Уз обавезан процес сертификације који
пролазе сви производи, на тај начин, потрошачи су сигурни у
безбедност, исправност и квалитет производа. Временски услови
представљају главни фактор у појави микотоксина. Међутим, од
изузетне важности, како у органској, тако и у конвенционалној
производњи у виду неопходних мера превенције од појаве
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микотоксина су очување зрна од физичких оштећења током жетве,
адекватна зрелост и сувоћа зрна током жетве, правовремено сушење
пре складиштења, као и одржавање чистоће и сувоће складишних
просторија. Према досадашњим истраживањима, упркос изузимању
фунгицида у заштити од фитопатогених гљива, не постоје чврсти
докази да се у органској производњи јавља већа контаминација
микотоксинима.
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THE IMPORTANCE OF MYCOTOXINS IN ORGANIC
PRODUCTION
Jelena Golijan1
Abstract
Organic agricultural production is considered to be a secure, safe, and
sustainable way of food production that protects the environment and the
health of people, plants, and animals. Various comparative research of
chemical composition of organic and conventional food products have
been conducted for years, with the assumption that organically produced
food is more plentiful with nutrients than conventional food. In addition,
the mycotoxin content is also a matter of debate, considering the fact
that organic agriculture does not allow for synthetic pesticides to be
used against pathogens. The aim of this study was to present an overview
of studies whose research topics revolved around the presence of
mycotoxins in organic and conventional products. The consensus about
which production system — organic or conventional — has a greater
contamination by mycotoxins, remains unclear.
Keywords: organic production, conventional production, fungicides,
mycotoxins
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KONOPLJA (Cannabis sativa L.) - IZAZOV I MOGUĆNOSTI
Jela Ikanović1, Vera Popović2
Apstrakt
Konoplja je jedan od značajnih izvora prirodnih vlakana, proteina, ulja i
lekovitih supstanci. Po načinu korišćenja u industrijskoj preradi i
domaćoj radinosti konoplja prevazilazi sve ostale gajene biljke i
neosporno je jedan od najvećih obnovljivih izvora vrlo važnih sirovina.
Kroz dugi period istorije industrijskom preradom konoplje dobijani su
značajni proizvodi, ali i zaposlenost velikog broja ljudi. U radu su
analizirani najefikasniji načini korišćenja žetvenih ostataka, ostataka
posle čišćenja zrna konoplje, ostaci posle ekstrakcije ulja, ostaci iz zrna,
ostaci posle odvajanja vlakna i ostataka stabala posle kosidbe cvasti sa
vršnim listovima. Predviđanja su da će gajenje konoplje predstavljati
osnovu za novo poglavlje u 21. veku, pogotovo ako već danas na tržištu
ima više od 25.000 različitih industrijskih, prehrambenih i farmaceutskih
proizvoda dobijenih preradom ove tekstilno-uljane biljke.
Ključne reči: biogoriva, bioulje, konoplja, obnovljivi izvor
Uvod
Industrijska konoplja je jednogodišnja ratarska kultura, poreklom iz
središnje Azije oko Aralskog i Kaspijskog jezera. Nastala je od divlje
konoplje. Dužina vegetacionog perioda varira zavisno od sredine, kod
ranih sorti dužina vegetacionog perioda iznosi 110-120 dana, srednje
ranih 130-140, a kasnih 150-160 dana. Rane sorte su niže i daju veći
prinos semena, a kasne sorte su više i daju veći prinos vlakna.
Najintenzivniji rast konoplje je u fazi butonizacije. U prvom delu
vegetacionog perioda konoplja ima najveće zahteve. Specifična je po
tome što se koren razvija znatno sporije od nadzemnog dela te nije u
stanju da intenzivno usvaja hraniva kada su ona biljci najpotrebnija
(Gadžo i sar., 2011). Konoplja se dobro se prilagođava zemljištu i klimi.
Za optimalan rast konoplja preferira alkalni pH, 6,5-7. Koristi se za
prehranu, zdravlje, proizvodnju betona i tkanine. Zbog gustog sklopa
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potiskuje razvoj korova. Djeluje kao prirodni herbicid, zbog čega je
poželjna i u organskoj proizvodnji u kojoj nije dozvoljena upotreba
hemijskih sredstava u suzbijanju korova. Korijen ide duboko i
raspadanjem daje hranu drugim kulturama. Korijen konoplje sprečava
eroziju zemljišta (Crnac, 2016; Ikanović i Popović, 2020). Konoplja je
predstavnik porodice (fam.) Cannabinaceae, roda Cannabis, vrste
Cannabis sativa sa dve podvrste C. sativa ssp. sativa i C. sativa ssp.
indica (Đurić i sar., 2015). Prva podvrsta obuhvata genotipove obične
konoplje, a druga je hašišna, koja se gaji pretežno u supstropskim i
tropskim predelima. Prema arheološkim istraživanjima i prvim pisanim
podacima gajenje konoplje počelo je pre oko 10.000 godina, i to za
dobijanje stabala iz kojih se izdvajalo vlakno i zrna, koje je korišćeno u
ishrani ljudi i domaćih životinja. Selekcija konoplje odvija se u dva
pravca prema glavnom proizvodu, odnosno produktivnom organu.
Današnje sorte uslovno su podeljene na tekstilne i uljane, ali se mogu
koristiti i za kombinovano korišćenje – vlakno i zrno. U proteklim
decenijama konoplja se sve više gaji i za potrebe farmaceutske industrije.
Produktivni organ ovih formi konoplje su vršni delovi stabala sa
listovima i cvastima koje se kose u vreme cvetanja biljaka (Đurić i sar.,
2015).
Industrijska konoplja može zameniti fosilna goriva i time ublažiti
klimatske promene. Danas je u Republici Srbiji na snazi Pravilnik o
uslovima za gajenje konoplje koji dozvoljava gajenje konoplje samo u
svrhu proizvodnje hrane za ljude i životinje. Pravilnikom se definiše da
je konoplju dozvoljeno gajiti ako sadržaj THC u suvoj materiji biljke ne
prelazi 0,2%. Konoplja se može gajiti na osnovu dozvole koju izdaje
Ministarstvo poljoprivrede. Zahtjev za dobijanje dozvole pravne ili
fizičke osobe moraju podneti najkasnije do 31. aprila tekuće godine.
Dozvola za gajenje konoplje važi jednu proizvodnu godinu (Pravilnik o
uslovima za gajenje konoplje, Službeni glasnik RS, br 64, od 24.jula
2013).
Prema mišljenju velikog broja naučnika, konoplja je jedna od najvažnijih
pojedinačnih biljnih vrsta u svetu. Po načinu korišćenja u industrijskoj
preradi i domaćoj radinosti, konoplja prevazilazi sve ostale gajene biljke
i nesporno je jedan od najvećih obnovljivih izvora vrlo važnih sirovina.
Kroz dugi period istorije industrijskom preradom konoplje dobijani su
značajni proizvodi, ali i zaposlenost velikog broja ljudi. Konoplja je
jedan od značajnih izvora prirodnih vlakana, proteina, ulja i lekovitih
supstanci. Može očekivati da će gajenje konoplje predstavljati osnovu za
novo poglavlje u 21. veku, pogotovo ako već danas na tržištu ima više od
25.000 različitih industrijskih, prehrambenih i farmaceutskih proizvoda
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dobijenih preradom ove tekstilno-uljane biljke (Đurić i sar., 2015;
Ikanović i Popović, 2020).
Zahvaljujući raznovrsnosti upotrebe danas se celokupna nadzemna
biomasa vegetativna i generativna može upotrebiti u industrijskoj preradi
i pripremanju hrane za domaće životinje. Zato je teško odrediti granicu
između glavnih i sporednih proizvoda. Ukoliko se gaje sorte konoplje
radi zrna, seme je glavni proizvod, dok su žetveni ostaci (suva stabla
delimično izlomljena prolaskom kroz vršalicu kombajna) sekundarni
proizvodi podesni za raznovrsnu upotrebu, na primer za izdvajanje
kratkog vlakna (kučine), pozdera za izradu iverica, za dodavanje
samlevene biomase u opeke, za izgradnju privremenih objekata, zatim
kao čvrsta biogoriva (direktno za loženje ili dobijanje biljnog uglja) ili za
proizvodnju tečnog goriva bioetanola, kao prostirka za domaće životinje,
kao malč ili za zaoravanje. Ostaci posle ekstrakcije tehničkog ulja toplim
postupkom služe kao sirovina za dobijanje brojnih industrijskih
proizvoda. Uljana sačma i uljane pogače, koje ostaju posle ekstrakcije
jestivog ulja, koriste se za spravljanje koncentrovane stočne hrane.
Obezmašćeno brašno, koje se dobija posle ceđenja ulja iz oljuštenog zrna
konoplje, pomešano sa pšeničnim upotrebljava se u pekarskoj i
konditorskoj industriji kao visokoproteinski dodatak prehrambenim
proizvodima (Đurić i sar., 2015; Ikanović i Popović, 2020).
U radu su analizirani najefikasniji načini korišćenja: žetvenih ostataka,
ostataka posle čišćenja zrna konoplje, ostaci posle ekstrakcije ulja, ostaci
iz zrna, ostaci posle odvajanja vlakna i ostaci stabala posle kosidbe
cvasti sa vršnim listovima.
Proizvodnja i sortiment konoplje u Srbiji
Industrijska konoplja je jara kultura, a sije se u drugoj polovini aprila.
Konoplja za vlakno se može uzgajati ako je sadržaj tetrahidrokanabinola
u suvoj materiji biljke ispod 0,2% pre početka formiranja semena.
Stabljika industrijske konoplje je uspravna. U mlađim fazama rasta
stabljika je zeljasta, a tri do četiri dana nakon nicanja postane čvrsta i
„odrveni“. Kora stabljike je svetlo zelene do zelene boje. Za proizvodnju
vlakna poželjna je konoplja s korom svetlije boje jer će takva dati i
svetlije vlakno. Zavisno od podvrsti, tipa i ekoloških uslova, varira od
0,5 do 5m. Ako konoplja raste u ređem sklopu, dolazi do grananja.
Grananje konoplje za vlakno nije poželjno jer se smanjuje tehnička
dužina vlakna. Najvažnija komponenta prinosa stabljike je visina biljke
(Crnac, 2016). U području sjeverne Europe konoplja za vlakno
uobičajeno naraste 1,9 - 2,5m. U povoljnim uslovima, stabljika raste 5-7
cm dnevno. Muške biljke imaju veći udeo vlaknine te su više od ženskih
za 10 -15%. Za prinos stabljike bitna je i njena debljina koja obično
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iznosi od 4 do 20mm. Najbolja debljina stabljike za dobijanje vlakna 4 7 mm. Na debljinu stabljike utiče vegetacioni prostor i đubrenje. Ako se
konoplja prihranjuje prevelikom količinom azota, smanjuje se njen
kvalitet, ali se povećava debljina stabljike. Zrele stabljike su cijelom
svojom dužinom šuplje, a jedino pri dnu i pri vrhu ispunjena
arenhimskim tkivom. Konoplja za vlakno uzgaja se u gustom sklopu da
se biljke manje granaju, a stabljika ostane tanka. Močenjem stabljike
konoplje odvaja se vlakno, a odvajanje vlakna od drva i srži vrši se
strojno. Odvojeno drvo i srž stabljike nazivamo pozderom. Od 100 kg
suve močene stabljike kod prerade dobija se 70kg pozdera. Od pozdera
se mogu izrađivati ploče koje služe kao građevinski materijal ili
izolacijski materijal, takođe se može koristiti kao i ogrevni materijal u
domaćinstvu.
Pozder se takođe može koristiti za stelju na peradarskim farmama
(Crnac, 2016). Glavni proizvod tekstilne konoplje je stablo, odnosno
dugo vlakno koje se nalazi u likinim snopićima, dok su sporedni
proizvodi kratka vlakna, drvenasti deo stabala (pozder) i zrna, koja se pre
dorade stabala izdvajaju ručno ili mašinski. Zeleni listovi i cvasti mogu
se iskoristiti u farmaceutskoj industriji za proizvodnju određenih lekova
(Berenji i Sabo, 1998; Đurić i sar., 2015).
U procesu oplemenjivanja konoplje (Berenji i Sikora, 1996; Berenji i
sar., 1997) posebna pažnja je posvećena povećanju sadržaja vlakna u
stablu (Berenji i Sikora, 2000). Uz dvodomu sortu Novosadska, u
Institutu su 2002. godine priznate tri nove sorte: hibridna konoplja
Diana, dvodoma konoplja Marina i jednodoma konoplja Helena.
Slika 1. Sorta konoplje Helena

Izvor: Foto: Popović, 2020
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Slika 2. Proizvodnja konoplje u EU, Kanadi i Kini

Izvor: https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/developed-global-markets-hempacreage-comparison/

Sadašnji sortiment industrijske konoplje gajene za vlakno obuhvata
populacije slobodne oplodnje, selekcionisane populacije, kao i F1 i F2
hibride širokog stepena genetičke varijabilnosti (Bócsa & Karus 1998).
Za uspešno oplemenjivanje je pored poznavanja genetičkog porekla,
heritabilnosti, strukture genotipske i fenotipske varijabilnosti materijala
potrebno poznavanje i međuzavisnosti funkcionalno povezanih svojstava
(Sikora i sar., 2011; 2017).
Konoplja se danas suočava sa značajnim preprekama zbog bliskog
odnosa s indijskom konopljom. Danas industrijsku konoplju za
komercijalnu upotrebu gaje Kina, Mađarska, Engleska, Kanada,
Australija, Francuska, Italija, Španija, Holandija, Nemačka, Poljska,
Rumunija, Rusija, Ukrajina, Indija i zemlje Azije. Najveći proizvođač
vlakna konoplje je Kina s proizvodnjom od 51 955 tona, te čini 66,74%
svetske proizvodnje (Crnac, 2016), (grafikon 1). U Srbiji konoplja je
gajena na velikim površinama, a vlakno je izdvajano u domaćoj radinosti
ili u tradicionalnim pogonima kudeljarama. Vlakno je korišćeno za
odevne predmete. Posle izdvajanja vlakna iz stabala ostajala je značajna
količina sekundarnih proizvoda, na primer zrno, drvenasti deo stabala,
kratka vlakna (kučina) koji su se koristili na farmi ili su predstavljali
sirovinu za dalju industrijsku preradu (Berenji i sar., 1997). Zatim su
površine značajno smanjene, a poslednjih par godina ponovo beleže
tendenciju rasta. Danas se konoplja gaji na površinama od 500 do 800
ha.
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Industrijska konoplja – biljka budućnosti
Konoplja sadrži oko 70% celuloze. Zbog njenog sastava u Kanadi je
pokrenuta proizvodnja biogoriva, zatim industrijska proizvodnja
građevnih blokova od drvenastog dela stabljike, u Americi i Europi
proizvodi se obuća i odeća isključivo od konopljinih vlakana, a i u
kombinaciji s drugim biljnim vlaknima, poput lanenog (Popović i sar.,
2017, 2018a; 2018b; 2019a, 2019b; Rakaščan et al., 2019; Šarčević et
al., 2019a, 2019b i 2019c). Materijali su ekološki prihvatljivi jer su
biorazgradivi. Kozmetička, prehrambena i farmaceutska industrija nudi
proizvode proizvedene od konopljinih sastojaka (Đurić i sar., 2015).
Seme konoplje jedan je od najbogatijih izvora ALA (alfa - linolenske
kiseline), biljnog oblika esencijalne masne kiseline omega - 3. ALA ima
strukturu od 18 ugljenikovih atoma koja se u telu produžuje u lanac od
22 ugljenikova atoma radi sinteze DHA (dekosaheksaenske kiseline) i
EPA (eikosapentaenske kiseline). U tom obliku omega -3 se ugrađuju u
mozak, stvarajući ključan deo neuronske membrane. Konopljino seme
ima uravnotežen udeo omega - 3 i omega - 6, i veliki udeo vitamina i
minerala. Sadrži značajne količine vitamina E, koji je snažni
antioksidans, a koji štiti omega -3 od užeglosti. Vitamin E, koji često
nedostaje u ishrani u prerađenim namirnicama, od presudne je važnosti
za zdravlje nervnog sistema zbog toga što održava elastičnost zidova
krvnih sudova. Belančevine u konoplji uravnotežene su i lako se
apsorbuju (Crnac, 2016).
Industrijska konoplja je i energetski usev. Bioenergija je trenutno najbrži
rastući izvor obnovljive energije. Energetski usevi mogu zameniti fosilna
goriva i samim tim ublažiti klimatske promene. Proizvodnja biogasa iz
konoplje konkuriše kukuruzu, posebno u hladnim klimatskih područjima,
kao što su severna Europa i Kanada. Proizvodnja biogoriva iz ulja
konoplje ima manji utjecaj na sredinu od dizelskog goriva. Uz to
industrijska konoplja ne zahteva pesticide (http://theconversation.com/isindustrial-hemp-the-ultimate-energy-crop-20707).
Proizvodnja biodizela iz ulja konoplje vršena je u prisustvu homogenih
(Ahmad i sar., 2011; Li i sar., 2010; Ragit i sar., 2012; Stamenković i
sar., 2015b) i heterogenih bifunkcionalnih (Su i sar., 2013; Yang i sar.,
2010) katalizatora. Naime, ulje konoplje sadrži nešto veću količinu
polinezasićenih masnih kiselina (PNMK), pa je i vrednost jodnog broja
ovog ulja iznad vrednosti koja je propisana standardom kvaliteta
biodizela EN 14214 (120 g I2/100 g ulja), što negativno utiče na
oksidativnu stabilnost biodizela. Nedostatak oko oksidativne
nestabilnosti biodizela ulja konoplje moguće je reštiti 3 dodavanjem
aditiva (Li i sar., 2010) ili simultanim izvođenjem reakcije
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hidrogenizacije i transesterifikacije korišćenjem bifunkcionalnih
katalizatora (Su i sar., 2013; Yang i sar., 2010). Do sada nije ispitivana
statistička optimizacija procesnih uslova, kao ni kinetičko modelovanje
reakcije metanolize ulja konoplje u prisustvu CaO.
Sporedni proizvodi konoplje
Sporedni proizvodi konoplje su pogodni za raznovrsnu upotrebu i to: za
izdvajanje kratkog vlakna (kučine), pozdera za izradu iverica, za
dodavanje samlevene biomase u opeke, za izgradnju privremenih
objekata, zatim kao čvrsta biogoriva (direktno za loženje ili dobijanje
biljnog uglja) ili za proizvodnju tečnog goriva bioetanola, kao prostirka
za domaće životinje, kao malč ili za zaoravanje. Ostaci posle ekstrakcije
tehničkog ulja toplim postupkom služe kao sirovina za dobijanje brojnih
industrijskih proizvoda. Uljana sačma i uljane pogače, koje ostaju posle
ekstrakcije jestivog ulja, koriste se za pravljenje koncentrovane stočne
hrane. Obezmašćeno brašno, koje se dobije posle ceđenja ulja iz
oljuštenog zrna konoplje, pomešano sa pšeničnim upotrebljava se u
pekarskoj i konditorskoj industriji kao visokoproteinski dodatak
prehrambenim proizvodima.
1. Žetveni ostaci. Posle berbe konoplje, nadzemna stabla koja čine
osnovu žetvenih ostataka raspoređena su u trakama na njivi. Uz prosečne
prinose zrna 900-1.100 kg ha-1, na njivama ostaje 8-10 t ha-1 slame što
predstavlja značajnu količinu biomase koja se može upotrebiti za dalju
preradu.
U stablima sorti za zrno nalazi se oko 25% ukupnih vlakana, koja se
mogu izdvojiti mehaničkim putem, i koristiti kao sirovina u različitim
inustrijskim granama (izrada, užadi, vreća, asura, termoizolacioni
materijal i slično). Posle izdvajanja vlakna ostaje 6-8 tona drvenastog
dela ili pozdera (više od 70% prinosa). Pozder je podesan za dalju
industrijsku preradu. Značajne količine se upotrebe za izradu
građevinskih pločastih materijala (iverica, šperploče, LSB ploče i slično)
i biokompozitnog materijala (betonske ploče), zatim u industriji papira.
Pozder je drvenasta masa koja po kvalitetu ne zaostaje od drveta, kao
sirovina za izradu građevinskih materijala i papira, tako da se mogu
smanjiti potrebe za sečom šuma. Najveće količine pozdera (oko 62%)
zapadnoevropski proizvođači konoplje iskoriste kao vrlo podesnu
prostirku za domaće životinje, posebno za konje. Kao lignocelulozna
biomasa pozder se koristi u energetske svrhe, na primer kao čvrsto
gorivo u kotlovskim postrojenjima, zatim za dobijanje biljnog (drvenog)
uglja i za proizvodnju bioetanola. Sitno iseckani žetveni ostaci mogu
poslužiti kao ukrasni malč u parkovima, ali i u biljnim usevima i
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zasadima. Neupotrebljeni žetveni ostaci mogu se zaorati uz prethodno
seckanje čoperima kako bi se lakše uneli u zemljište.
2. Ostaci posle čišćenja zrna. Ostaci posle pripreme zrna za čuvanje i
dalju preradu sadrže sitna i oštećena semena, delove vegetativnih organa
i druge primese. Ukoliko nisu podesni za ishranu domaćih životinja,
mogu se upotrebiti kao čvrsto biogorivo ili za kompostiranje (Ikanović i
sar., 2019).
3. Ostaci posle ekstrakcije ulja. Uljana sačma i pogače su visokovredna
koncentrovana stočna hrana. Sadržaj hranljivih supstanci u sačmi zavisi
od načina ekstrakcije ulja. U sačmi koja preostaje posle hladnog
presovanja ulja oko 32% ukupnih proteina, 30% ukupnih celuloza
(48,5% je svarljivih), lignina 13%, ulja 12% i mineralnih soli 8%. Posle
izdvajanja ulja postupkom ekstakcije, u sačmi se nalazi oko 40%
ukupnih proteina, 30% celuloza, 10,5% mineralnih soli, 10% lignina i
samo 2% ulja. U ishrani junadi dnevni obrok može imati više od 3 kg, za
ovce se koristi oko 0,5 kg. Konopljina sačma i pogače se mogu dodavati
u dnevni obrok koncentrovane hrane za mlečna grla. Proučavajući
različite količine sačme u obroku, autori su zaključili da su najbolji
proizvodni rezultati ostvareni sa 157g sačme u 1kg suve supstance.
Sačma je dobra zamena za sačmu uljanih repica i drugih uljanih i
uslovno-uljanih biljaka. Veoma dobri rezultati postižu se u ishrani
živine, posebno koka nosilja. Upotrebom 20-25% sačme konoplje u
dnevnom obroku u jajima je bio povećan sadržaj omega-3 i omega-6
masnih kiselina uz smanjenje holesterola.
Zahvaljujući visokom sadržaju lizina (5,8g) i metionina (9,2g) u
belančevinama konopljine sačme, kao i povoljnom odnosu kalcijuma i
fosfora, njena svarljivost za svinje je iznad 64%. Danski proizvođači
navode veliki broj prednosti korišćenja ovog hraniva u sistemu organske
proizvodnje svinjskog mesa, jer se konoplja može gajiti bez upotrebe
konvencionalnih hemijskih sredstava za dopunsku ishranu i zaštitu
useva.
Pojedini istraživači ističu da se sačma konoplje može uključiti u dnevni
obrok za raznovrsne gajene životinje i kućne ljubimce, kako biljojede,
tako i mesojede.
Ostaci posle tople ekstrakcije tehničkog ulja, takođe mogu poslužiti kao
stočna hrana, ako u njima nema štetnih supstanci. U slučaju da nije
podesna za ishranu, ova sekundarna biomasa je dobra sirovina za dalju
industrijsku preradu ili da se iskoristi kao organsko hranivo za zemljište.
Najfinije jestivo ulje dobije se ekstrakcijom iz prethodno oljuštenih zrna.
Po kvalitetu slično je maslinovom. Preostala obezmašćena masa služi u
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proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda, koji se odlikuju visokim
sadržajem svarljivih proteina i vlakana, zatim kalcijuma, magnezijuma,
kalijuma, železa i vitamina grupe B. Ovi proizvodi preporučuju se
osobama koje su alergične na kravlje mleko, a dobri su za zdravlje srca i
kože i rast kose. U industriji gotove hrane obezmašćena masa, kao
ostatak posle ceđenja ulja odličan je proteinski dodatak
4. Zrna konoplje. Berba sorti konoplje za vlakno počinje kad su biljke u
fazi tehnološke zrelosti. U tom periodu biljke nisu ušle u fiziološku
zrelost pa su semena u cvastima u različitim fazama sazrevanja.
Pokošena stabla se vezuju u snopove i nekoliko dana prosušuju na njivi,
a potom se iz vršnih delova istresaju zrna najčešće kombajnima.
Istrešena zrna, pre pripreme stabala za dalju preradu, ređe se koriste za
dobijanje ulja, već se dodaju u stočnu hranu. Ova zrna imaju više
ukupnih proteina od kukuruza za oko tri puta i mogu poslužiti za ishranu
živine, kaveznih ptica. Samleveno zrno konoplje dobra je hrana za svinje
i preživare, ali se dodaju u dnevni obrok u manjim količinama usled
visokog procenta ulja.
5. Ostaci posle odvajanja vlakna. Sa stabala tekstilne konoplje vlakno
se može odvajati biološkim postupkom koji se naziva maceracija.
Najkvalitetnija vlakna dobiju se maceracijom stabala u toploj vodi.
Vlakna se izdvajaju mehaničkim putem, tako što se izlomljena stabla
propuštaju kroz specijalne uštilice, zatim fizičkom metodom ključalom
vodom i hemijskim postupkom koji podrazumeva tretiranje stabala
hemikalijama. Randman dugog (primarnog) vlakna u tekstilnih sorti je
25-30% ili 3-4 t ha-1. Ostatak posle odvajanja vlakna čini 65-70%
biomase i naziva se pozder. Sa jednog hektara tekstilne konoplje dobije
se 7-10 tona pozdera. On se sastoji od odrvenelog ksilema i floema sa
kratkim (sekundarnim) vlaknima. Pozder je značajan sporedni proizvod
jer ima značajnu primenu u daljoj preradi kao što je opisano.
6. Ostaci stabala posle kosidbe cvasti sa vršnim listovima. U Srbiji se
ne gaji konoplja za potrebe farmaceutske industrije, tako da ne postoje ni
mašine za kosidbu. Prema inostranim podacima, posle kosidbe cvasti
ostaje vrlo značajna količina nepokošene zelene biomase, koja i kod sorti
dozvoljenih za gajenje u tehničke svrhe, ima alkaloide
tetrahidrokanabinole. Ova jedinjenja su otrovna i štetno deluju na
organizam domaćih životinja, čak i u najmanjim količinama. Stoga
preostala biomasa nije podesna stočna hrana ni u kom obliku. Posle
kosidbe cvasti, ostatke stabala trebalo bi istanjirati ili iseckati čoperom
pa zaorati.
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Zaključak
Iz napred iznetog može se zaključiti:
Konoplja je jedan od značajnih izvora prirodnih vlakana, proteina, ulja i
lekovitih supstanci.
U stablima sorti za zrno nalazi se oko 25% ukupnih vlakana, koja se
mogu izdvojiti mehaničkim putem. Posle izdvajanja vlakna, ostaje 6-8
tona drvenastog dela ili pozdera (više od 70% prinosa). Pozder je
podesan za dalju industrijsku preradu.
Ostaci posle čišćenja zrna ako nisu podesni za ishranu domaćih životinja
mogu se upotrebiti kao čvrsto biogorivo ili za kompostiranje.
Ostaci posle ekstrakcije tehničkog ulja toplim postupkom služe kao
sirovina za dobijanje brojnih industrijskih proizvoda. Uljana sačma i
uljane pogače, koje ostaju posle ekstrakcije jestivog ulja, koriste se za
pravljanje koncentrovane stočne hrane. Obezmašćeno brašno koje se
dobije posle ceđenja ulja iz oljuštenog zrna konoplje, pomešano sa
pšeničnim upotrebljava se u pekarskoj i konditorskoj industriji kao
visokoproteinski dodatak prehrambenim proizvodima.
Može očekivati da će gajenje konoplje predstavljati osnovu za novo
poglavlje u 21. veku, pogotovo ako već danas na tržištu ima više od
25.000 različitih industrijskih, prehrambenih i farmaceutskih proizvoda
dobijenih preradom ove tekstilno-uljane biljke.
Zahvalnica
Rad je nastao kao rezultat istraživanja u okviru ugovora o realizaciji i
finansiranju naučno-istraživačkog rada u 2020. godini između Instituta
za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd i Ministarstva prosvete
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, evidencioni broj ugovora:
451-03-68/2020-14/ 2000116 i 200032; I bilateralnog projekta R. Srbije
i Crne Gore (2019-2020): Alternative cereals and oil crops as a source
of healthcare food and an important raw material for the production of
biofuel / Alternativna žita i uljarice kao izvor zdravstveno bezbedne
hrane i važna sirovina za proizvodnju biogoriva.
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HEMP (Cannabis sativa L.) - CHALLENGE AND
OPPORTUNITIES
Jela Ikanović1, Vera Popović2
Abstract
Hemp is one of the significant sources of natural fiber, proteins, oils and
medicinal substances. In terms of the way it is used in industrial
processing and domestic handicrafts, hemp surpasses all other cultivated
plants and is indisputably one of the largest renewable sources of very
important raw materials. Throughout a long period of history, the
industrial processing of hemp has yielded significant products, but also
the employment of a large number of people. The paper analyzes the
most efficient ways of using crop residues, residues after cleaning of
hemp grain, residues after oil extraction, residues from grain, residues
after fiber separation and remnants of trees after mowing blooms with
apical leaves. It is predicted that hemp cultivation will be the basis for a
new chapter in the 21st century, especially if there are already more than
25,000 different industrial, food and pharmaceutical products obtained
by processing this textile-oil plant on the market today.
Keywords: biofuels, biooils, hemp, by-products, renewable source,
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SEKUDARNI PROIZVODI MAKA - Papaver somniferum L.
Vera Popović1, Jela Ikanović2, Ljubiša Živanović3, Ljubiša Kolarić4,
Кristina Kajiš5, Dalibor Dončić6, Zdravka Petković7
Apstrakt
Mak (Papaver somniferum L.) je važna poljoprivredna roba, čije se seme
koristi u prehrambenoj industriji, dok se u farmaceutskoj industriji
koriste morfijum i drugi alkaloidi. Seme maka velike je hranljive i
energetske vrednosti. U svetu proizvodnja maka regulisana je određenim
zakonskim propisima. U radu je analizirana mogućnost racionalnog
korišćenja sekundarnih proizvoda maka žetvenih ostataka od biomase i
čaura, kao i uljane pogače koje ostaju posle ekstrakcije ulja. Da bi se
dobilo visokokvalitetno ulje, zrno maka pre ceđenja treba da bude
potpuno oslobođeno svih stranih primesa, posebno vegetativnih ostataka
maka u kojima se nalaze brojni alkaloidi. Sporedni proizvodi, koji
preostaju posle ekstrakcije ulja hladnim presovanjem čistog zrna, ne
sadrže alkaloide i koriste se u prehrambenoj industriji, dok sačma,
dobijena posle ekstrakcije rastvaračima, služi kao koncentrovana stočna
hrana.
Ključne reči: alkaloidi, biomasa, mak, morfijum, ulje.
Uvod
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Mak je predstavnik porodice (fam.) Papaveraceae, roda (genus) Papaver, ima 100 vrsta od kojih je najznačajnija Papaver somniferum L.
Mak ima diploidni broj hromosoma 2n = 22. Podela podvrsta na
varijetete vrši se na osnovu boje cveta, boje pega u osnovi kruničnih
listova i boje semena. Po Hegiju, mak se deli na šest varijeteta: 1) var.
nigrum - sa crnim; 2) var. album - sa belim; 3) var. caesium - sa plavim;
4) var. roseum - sa ružičastim; 5) var. griseum - sa sivkastim i 6) var.
luteum - sa žutim semenom. Poreklom je iz Male Azije, gde su ga gajili
stari Grci pre 3000 godina i koristili kao lek za ublažavanje bolova i
nesanice, kako je napisao Hipokrit u petom veku pre nove ere.
Proizvodnja i korišćenje maka širila se na Egipat, Iran, Indiju i Kinu.
Danas su Kina i zemlje u okruženju najveći proizvođači opijuma na
svetskom tržištu. Mak su u Evropu doneli Turci, gajenje se proširilo na
sever i zapad kontinenta. Klimatski uslovi za proizvodnju opijumskog
maka pogodni su u jugoistočnoj Evropi (Bugarska i Grčka) i na tom se
prostoru gaji za potrebe farmaceutske industrije. U ostalim evropskim
zemljama, uključujući našu, gaji se uljani mak, čije se zrno koristi u
prehrambene svrhe. Sorte uljanog maka koje se gaje, imaju plodove
zatvorenog čaure. Osim prema upotrebi, uljani i opijumski mak imaju i
sledeće razlike. Opijumski mak ima debele, nesegmentirane i glatke
čaure sa puno mlečnog soka, listovi su deblji, prekriveni debelim slojem
pepeljki, sa belim ili ljubičastim cvetovima. Uljani mak ima tanje,
nesegmentirane čaure, malo lateksa, tanak pepeljak i tanje lišće i
crvenkaste ili crvenoljubičaste cvetove (Glamočlija i sar., 2015).
Kako bi se sprečila zloupotreba opijuma i njegovo korišćenje van
zvanične farmaceutske industrije, Ženevskom konvencijom 1925.
zabranjena je proizvodnja opijumskog maka van kontrole. Međutim, nisu
ga sve zemlje potpisale, pa su neke zemlje postale glavni snadbevači
ilegalnog tržišta opijumom.
Ispitivanjem hemijskih, bioloških i farmakoloških osobina prirodnih
proizvoda korišćenih u tradicionalnoj medicini širom sveta dobijeni su
mnogi terapeutski agensi koji se danas koriste u savremenoj medicini:
morfin iz opijuma (Papaver somniferum) koristi se kao analgetik,
digitoksin; ostali glikozidi izolovani iz digitalisa (Digitalis spp.) koriste
se za lečenje bolesti srca; taksol iz pacifičke tise (Taxus brevifolia) za
lečenje kancera; kinin izolovan iz kore kininovog drveta (Cinchona spp.)
za lečenje malarije; aspirin iz kore vrbe (Salix spp.) kao analgetik,
antipiretik i antiinflamatorik; kofein iz kafe (Coffea arabica) kao
stimulans i dr. (Heinrich i sar., 2004; Popović i sar., 2018).
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U radu je analizirana mogućnost racionalnog korišćenja sekundarnih
proizvoda maka žetvenih ostataka od biomase, ostataka od čaura, kao i
uljane pogače koje ostaju posle ekstrakcije ulja.
Proizvodnja, primena i značaj maka
Prema podacima za 2017. godinu, uljani mak se u svetu gajio na 120.200
ha. Najveće površine bile su u Turskoj, zatim slede Indija, Australija,
Francuska, Španija, Češka i Mađarska. U Srbiji je pod makom bilo 930
ha (FAOStat, 2017), grafikon 1. U našoj zemlji gaji se uljani mak kao
jari usev. On ima umerene zahteve prema klimi, dok je opijumski mak
biljka suptropskog podneblja, ima veće zahteve prema toploti i svetlosti i
u južnijim predelima gaji se kao ozimi usev. Naši proizvođači uzgajaju
domaće i introdukovane sorte pretežno na manjim površinama, kao što
su okućnice (Popović i sar., 2017). Na tim površinama mak se bere ručno
rezanjem čaura pri vrhu stabla. Posle naknadnog sazrevanja na suncu se
seku nožem da bi se istreslo seme. Na velikim površinama berba se
obavlja univerzalnim kombajnima. Visina reza kose je oko 70 cm kako
bi se u što manje vegetativne biomase unelo u vršalicu.
Grafikon 1. Zemlje najveći proizvođači maka u svetu
Mak - Papaver somniferum L.
Površine u svetu, %
Turska
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Izvor: FAO-Stat, 2018

Osim zrna, koje ima primenu u ishrani, mak ima važnu ulogu i u
farmaceutskoj industriji. Za proizvodnju lekova koriste se čaure i stabla.
Iz nadzemne biomase, tehnološkim postupkom, izdvaja se sirovi opijum
u vidu mlečnog soka koji sadrži 25 različitih alkaloida. Najvažniji su
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morfijum (C17H19O3N) oko 1%, zatim kodein (C18H21O3N) 0,1%,
papaverin (C20H21O4N) 0,05%, narkotin (C22H23O7N), tebain
(C19H21O3N) i drugi. Ovi derivati se u farmaceutskoj industriji koriste za
proizvodnju lekova. Lekovita svojstva maka bila su poznata od davnina i
korišćena su kod mnogih naroda na različite načine. Veliki perzijski
naučnik Avicenna (Ibn Sina) u delu Kanon medicine (1025. godine)
opisuje upotrebu medikamenata spravljenih od maka za lečenje bolova
glave, nesanice i drugih. U današnje vreme, neki narodi Azije i Evrope
prave različite napitke koji imaju ulogu da na organizam deluju
umirujuće. Međutim, većina alkaloida dobijenih iz nadzemnih organa
biljaka ima jako narkotično dejstvo i dužom upotrebom stvara zavisnost
konzumenta sa nesagledivim negativnim posledicama na zdravlje. Da bi
se sprečila nekontrolisana upotreba maka u nedozvoljene svrhe, većina
zemalja je zakonskim propisima regulisala ili potpuno zabranila gajenje
ove biljke. U našoj zemlji proizvodnja maka je dozvoljena, ali samo sorti
kod kojih je sadržaj sirovog opijuma vrlo nizak tako da nisu pogodne za
komercijalnu proizvodnju sredstava sa narkotičnim delovanjem na
organizam. Mak je interesantan i kao dekorativna biljka i seje se po
parkovima zbog lepih cvetova koji imaju dug period cvetanja
(Glamočlija i sar., 2015, Popović i sar., 2017)
Odlučujući faktor koji utiče na proizvodnju i akumulaciju farmaceutski
važnog alkaloida morfijuma (i drugih alkaloida) od strane Papaver
somniferum L. je sorta, genetska fiksacija biosinteze alkaloida (Balažova
i Pšenak, 1998). Sorte maka smatraju se industrijskim ako njihovi zreli
zidovi kapsula sadrže oko 1% (0,8-1,0%), inače uglavnom imaju više (do
2,5%) morfijuma, i manje prisutnih alkaloida (kodein, tebain, narkotin,
papaverin i drugi). Makovi iz prehrambene industrije imaju niži sadržaj
alkaloida. Boja semena varira. Seme je najčešće plave ili plavo-sive ili
bele boje. Sorta je ograničavajući faktor ekonomski povoljne
proizvodnje maka. Značajna je kombinacija efikasnosti sorte i klimatskih
uslova tokom vegetacionog perioda. Generalno važi da topli vegetacioni
period deluje negativno na stvaranje ulja zbog negativne korelacije
između sadržaja ulja i proteina sa naknadnim povećanjem sadržaja
proteina - prekursora morfija. Manje značajan uticaj na sadržaj
morfijuma u biljci imaju uslovi zemljišta i tehnologija gajenja
(Matyášová et al., 2011).
Za uspešnu proizvodnju neophodna je primena pravovremene i pravilne
tehnologije gajenja (Glamočlija i sar., 2013; Ikanović i sar., 2014;
Janković i sar., 2013; Popović i sar., 2013a; 2013b; 2014). Količina
đubriva koja je potrebna zavisi od tipa i obezbeđenosti zemljišta,
preduseva, planiranog prinosa i dr. Sa uobičajenim prinosom u našoj
zemlji mak iznosi prosečno po hektaru 42 kg azota, 30 kg P2O5 i 72 kg
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K2O. Prosečne količine hranljivih materija za đubrenje maka su 60-70 kg
azota, 35-50 kg P2O5 i 40-60 kg K2O po hektaru. Mak iz zemljišta
resorbuje veliku količinu bora, stoga je neophodno na planiranu parcelu
uneti 5-10kg bora po hektaru. Nedostatak bora izaziva trulež korena. Na
zemljištima, koja sadrže malo fosfora i kalijuma, treba povećati njihovu
količinu. Najveći uticaj na prinos semena i opijuma ima azot i njegova
kombinacija sa fosforom, dok kalijum ima manji efekat. Pored ovih
deficitarnih mikroelemenata, za ishranu maka značajni su kalcijum i
magnezijum, kao i bor. Smanjenje sadržaja morfijuma može biti
uzrokovan bolestima (posebno gljivičnim), napadom biljnih štetočina i
dejstvom drugih nepovoljnih faktora, npr. vodeni stres kod klijanja
(Mahdavi-Damghani i dr. 2010) ili uticaj teških metala (Lachman et al.
2006).
Slika 1. Biljke maka

Izvor: Foto: autori

U cilju povećanja efikasnosti biljke utiče primena azotnih đubriva,
morfoloških regulatora, fungicida, kalibracija semena, itd. Glavni cilj u
Evropi bio je gajanje maka univerzalnog tipa - sa visokim prinosom
semena pogodne boje (obično plave) i istovremeno sa visokim sadržajem
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morfijuma u zidu zrele kapsule, što je bilo u skladu sa ideotipom maka.
Obično se za setvu upotrebljava sertifikovano seme iz prethodne godine i
ne starije od 3 godine, koje treba da ima klijavost 90%, najmanju čistoću
98% i najveću vlažnost 9%. Mak se seje u redove na rastojanje između
redova 25-40cm, a ako se planira međuredna kultivacija, širina je
najčešće 50cm. U širokoj proizvodnji uljanog maka optimalan broj
biljaka po hektaru je 400.000. Zbog sitnog semena obično se seje duplo i
broj semena treba da je oko 800.000, i posle nicanja se proređuje na
željeni sklop. Mak se seje žitnim sejalicama, koje se posebno regulišu.
Potrebna količina semena je 2,0-3,5kg ha-1. Ako se ne raspolaže
preciznom sejalicom, zbog sitnog semena, potrebno je semenu dodati
griz, pepeo, sitan pesak ili sitnu suvu zemlju u odnosu 4:1 tako da
ukupna količina dražiranog semena bude 8-10kg. Seme se seje na dubinu
od 1,0-1,5 cm, posle setve usev obavezno povaljati. Opijumski mak se
seje ređe, optimalan broj biljka je 200.000 po hektaru na međuredno
rastojanje od 50cm i kasnije se proređuje na 10cm. U toku useva
potrebne su mere nege, mehaničke i hemijske. Posle nicanja, usev se
proređuje dva puta (u fazi 2-3 lista oko 5cm visine i u fazi 5-6 listova, na
15cm). Od hemijskih mera primenjuju se herbicidi posle setve, a pre
nicanja hlortoluron, imidazolin, a posle nicanja hlortoluron, piridat,
fluroksipir i drugi. Žetva maka vrši se u tehnološkoj zrelosti useva. Seme
maka koristi se u prehrambenoj industriji, a u farmaceutskoj industriji
kapsula sa semenom (Matyášová et al., 2011). Pozitivne korelacije
postoje između sadržaja morfijuma i veličine kapsule (Yadav et al.,
2006), između količine morfijuma i mase hiljade semena (Harvest et al.,
2009). Ostala morfološka obeležja sa određenim efektom za proizvodnju
morfijuma imaju težina kapsule, visina biljaka itd. (Srivastava i Sharma
1987, Singh i sar., 2003, Yadav i sar., 2006).
Sekundarni proizvodi maka
Sekundarni proizvodi maka su žetveni ostaci i ostaci čaura. Posle
ekstrakcije ulja ostaju uljane pogače, koje su vrlo značajan sporedni
proizvod.
Žetveni ostaci
Posle berbe zrna ostaje suva biomasa žetvenih ostataka. U povoljnim
agroekološkim uslovima prinos žetvenih ostataka je do 5.000 kg ha-1
(Popović et al., 2018), što čini 70-75% biološkog prinosa. Ukoliko će se
biomasa koristiti u daljoj preradi, skuplja se i balira presama visokog
pritiska u četvrtaste ili valjkaste bale. Prvobitno je ova slama tretirana
kao sporedni poljoprivredni proizvod koji ostaje na njivi posle berbe
maka, a zrno je korišćeno direktno u ishrani ljudi ili za dobijanje jestivog
ili tehničkog ulja. Međutim, posle 1927. godine kada je razrađen
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tehnološki postupak dobijanja morfijuma iz nadzemne biomase, posebno
iz čaura posle vađenja semena žetveni ostaci maka postaju glavni izvor
za legalnu proizvodnju morfijuma, ali i ilegalnu proizvodnju raznih
opojnih narkotičnih sredstava (na primer, heroina). Biomasa, koja sadrži
više od 0,5% sirovog morfijuma, može se upotrebiti u farmaceutskoj
industriji za dobijanje alkaloida, odnosno legalnog opijuma koji se
koristi za proizvodnju lekova. Treba istaći da jedino seme, očišćeno od
vegetativnih delova biljke ne sadrži halucinogene supstance (Glamočlija
i sar., 2015).
Drugi, kod nas češći, način je da se žetveni ostaci koriste za sagorevanje
u kotlovskim postrojenjima u cilju dobijanja toplotne energije.
Sakupljeni pepeo treba vratiti na njivu ili ga pomešati sa drugim
poljoprivrednim otpacima i upotrebiti za proizvodnju komposta.
Zaoravanje žetvenih ostataka dobar je način korišćenja ove biomase koja
je bogata solima kalijuma i fosfora. Slamu bi trebalo zaorati neposredno
posle berbe maka kako bi se sprečila zloupotreba ovih ostataka. Zaorani
žetveni ostaci intenziviraju rad korisnih zemljišnih makro i
mikroorganizama.
Ostaci posle ekstrakcije ulja
Hladnim presovanjem iz zrna dobija se jestivo ulje, a postukom toplog
ceđenja tehničko. Sadržaj ulja u semenu maka varira od 44,10% do
45,90% (Popović i sar., 2018). Jestivo ulje pripada skupini lako sušivih,
svetle je boje, vrlo prijatnog ukusa i ne sadrži štetne alkaloide. Međutim,
ulje se više koristi kao kvalitetno tehničko, u kozmetičkoj industriji za
proizvodnju sredstava za ličnu higijenu. U hemijskoj industriji od ovog
ulja proizvode se preparati za lakiranje drvenih površina i služi kao
dodatak za slikarske boje.
Zrno maka u našoj zemlji pretežno se koristi u pekarskoj i
poslastičarskoj industriji. Ono je velike energetske i nutritivne vrednosti.
Sadržaj ulja u semenu koji varira od 33% (sorte tamnog semena) do 40%
(belosemene sorte), pokazuje da je ono podesna sirovina za dobijanje
ulja. Iako je promenljivog sastava masnih kiselina ulje je bogato
nezasićenim masnim kiselinama omega 3 - linolenskom i omega 6 linolnom. Da bi se dobilo visokokvalitetno ulje, zrno pre ceđenja treba
da bude potpuno oslobođeno svih stranih primesa, posebno vegetativnih
ostataka maka u kojima se nalaze brojni alkaloidi. Ulje se može cediti
pomoću rastvarača, kao i hladnim ili toplim presovanjem. Prva dva
načina ekstrakcije primenjuju se radi dobijanja jestivog ulja koje je
veoma cenjen proizvod. Na tržištu se deklariše kao organska i biološki
vrlo vredna hrana i zato u njemu ne sme da bude alkaloida ni u
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tragovima. Trećim postupkom dobija se tehničko ulje koje služi za
potrebe hemijske industrije (maziva, lakovi, boje, pesticidi i tako dalje)
(Popović, 2015; Glamočlija i sar., 2015; Popović et al., 2017a; 20107b;
2018).
Uljana sačma i pogače
Uljana sačma i pogače su bogati ukupnim proteinima, 30-40% u suvoj
supstanci. U sačmi, kao ostatku posle postupka ekstrakcije rastvaračima,
ima 0,8-1,5% ulja, a u pogačama 5-13% (Popović et al., 2018). Ovi
sporedni proizvodi, koji preostaju posle ekstrakcije ulja hladnim
presovanjem čistog zrna, ne sadrže alkaloide i koriste se u prehrambenoj
industriji, dok sačma, dobijena posle ekstrakcije rastvaračima, služi kao
koncentrovana stočna hrana. U celini, količine ostataka posle ceđenja
ulja iz zrna maka, koje bi se koristitle kao stočna hrana, daleko su manje
nego sačme ostalih uljanih biljaka. Zemlje, najveći proizvođači makovog
ulja sačmu koju ne iskoriste u prehrambenoj industriji, upotrebljavaju
kao stočnu hranu. Prema dostupnim podacima sačma je podesna za
ishranu brojlera (10-25% učešća u dnevnom obroku) i koka nosilja (oko
15%) pozitivno utičući na krupnoću i kvalitet jaja (Küçükersan et al.,
2009). Uljana sačma i pogače mogu se dodati u koncentrovanu stočnu
hranu za preživare u dnevnoj količini od 0,5 kg (ovce) do 2 kg (goveda).
U ishrani svinja sačma i pogače maka mogu zameniti sojinu jer imaju
visok sadržaj lizina, što je povoljno za grla u tovu (Statham, 1984).
Uljana sačma u kojoj ima ostataka alkaloida iz vegetativnih organa nije
podesna za ishranu domaćih životinja i koristi se u daljoj industrijskoj
preradi (Göhl, 1982).
Zaključak
Mak ima višestruku primenu. Mak je velike energetske i nutritivne
vrednosti. U većini zemalja proizvodnja maka regulisana je određenim
zakonskim propisima. Mak se gaji za proizvodnju semena - uljani mak,
ili za proizvodnju sirovog opijuma kao opijumski mak. Seme maka
pretežno se koristi u pekarskoj i poslastičarskoj industriji, zatim u
medicini, kao i za proizvodnju ulja. U pekarskoj i konditorskoj industriji
koristi se celo ili samleveno zrno uljanih sorti tamnoplave do crne boje,
dok su sorte semenom bele boje opijumske. Hladnim presovanjem iz
zrna dobija se jestivo ulje, a postupkom toplog ceđenja tehničko. Ulje
maka ima primenu i u kozmetičkoj industriji za proizvodnju sredstava za
higijenu, dok se u hemijskoj industriji koristi za proizvodnju preparata za
lakiranje drveta, ali i kao dodatak za slikarske boje.
Sporedni proizvodi, koji preostaju posle ekstrakcije ulja hladnim
presovanjem čistog zrna, ne sadrže alkaloide i koriste se u prehrambenoj
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industriji, dok sačma, dobijena posle eksrakcije rastvaračima, služi kao
koncentrovana stočna hrana.
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SECONDARY POPPY PRODUCTS - Papaver somniferum L.
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Abstract
Poppy (Papaver somniferum L.) is an important agricultural commodity
whose seeds are used in the food industry, while morphine and other
alkaloids are used in the pharmaceutical industry. Poppy seeds are of
great nutritional and energy value. In the world, poppy production is
regulated by certain legal regulations. The paper analyzes the possibility
of rational use of secondary products of poppy harvest residues from
biomass and pods, as well as oil cakes that remain after oil extraction. In
order to obtain a high-quality poppy seed oil, before squeezing, it should
be completely free of all foreign impurities, especially the vegetative
residues of poppy, which contain numerous alkaloids. By-products,
which remain after oil extraction by cold pressing of pure grain, do not
contain alkaloids and are used in the food industry, while the meal
obtained after solvent extraction serves as concentrated fodder.
Keywords: alkaloids, biomass, poppy, morphine, oil.
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УТИЦАЈ СКЛОПА БИЉАКА НА БРОЈ И МАСУ ЗРНА СОЈЕ
Војин Ђукић 1, Златица Миладинов 2, Абдуладим Елтреки 3, Гордана
Дозет 4, Предраг Ранђеловић 5, Горица Цвијановић 6, Марија
Цвијановић7
Апстракт
Склоп биљака има значајан утицај на морфолошке особине и
остварени принос соје. Број зрна и маса зрна по биљци соје смањују
се са повећањем густине усева, док је највећи принос остварен при
оптималним густинама за поједине групе зрења, а са повећањем
или смањењем густине усева принос се смањује.
Циљ овога рада је да се утврде оптималне густине сетве соје за
поједине групе зрења и сагледа утицај различитих склопова на број
и масу зрна по биљци.
Кључне речи: склоп биљака, соја, број зрна, маса зрна, принос.
Увод
Сорте соје разликују се по потенцијалу родности и морфолошким
особинама, квалитету зрна, отпорношћу на стресне услове
производње, резистенцији према проузроковачима болести,
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захтевима за одређеним нивоом примењене агротехнике, због чега
је неопходно познавати сортне специфичности како би се остварио
максималан принос по јединици површине. У циљу стабилне
производње соје и ублажавања негативног утицаја великог броја
фактора, мора се примењивати сортна агротехника, која узима у
обзир сортне специфичности, пошто се сорте разликују у својим
потребама за хранивима и водом, оптималном времену сетве,
интензитету примене агротехничких мера и величини вегетационог
простора, односно оптималном склопу биљака (Дозет и сар., 2019а).
Оптималан број биљака по јединици површине једна је од битних
претпоставки високог приноса, а код соје зависи од групе зрења,
сорте, агроеколошког рејона гајења, времена сетве, система обраде,
количине падавина, плодности земљишта и низа других чинилаца
(Đukić i Dozet, 2014). Раније сорте соје имају мању висину,
формирају мању лисну масу и ове сорте се сеју у гушћем склопу,
док су касније сорте соје већег хабитуса и за правилан раст биљака
потребно им је обезбедити већи животни простор, због чега им
више одговара ређи склоп биљака (Đukić i sar., 2019). Осцилације
приноса и морфолошких особина у појединим годинама потврђују
да временски услови током вегетације имају велики утицај на
принос и развој биљака соје (Đukić, 2009; Đukić i sar., 2018а; Dozet i
sar., 2019b). Поред одређеног броја биљака по јединици површине,
на принос и морфолошке особине соје велики утицај имају
примењене агротехниичке мере. Примена НС Нитрагина и
заоравање жетвених остатака предусева позитивно утичу на принос
и морфолошке особине соје (Đukić i sar., 2016), а поред повећања
приноса, повећава се и квалитет зрна соје (Балешевић-Тубић и сар.,
2013).
Број зрна по биљци представља укупан број зрна из свих махуна са
једне биљке соје (Ђукић и сар., 2018б). Инокулација семена пре
сетве НС Нитрагином повећава број зрна по биљци (Đukić, 2009), а
ова морфолошка особина значајно варира услед различитих
временских услова у појединим годинама, пре свега снабдевености
биљака водом у критичним фазама развоја (Dozet, 2006;
Миладинов, 2020).
Маса зрна по биљци представља масу укупног броја зрна са једне
биљке. При мањем броју биљака по јединици површине соја се
више грана и формира већи број махуна, због чега су повећани број
и маса зрна по једној биљци. Најниже вредности за број зрна, масу
зрна по биљци и принос зрна соје забележене су у 2017. години са
израженим сушним периодом, што је у сагласности са
истраживањима (Цвијановић, 2017).
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Веома је важно испоштовати оптималан број биљака по јединици
површине у производњи соје, јер превише редак склоп доводи до
значајног смањења приноса због недовољног броја биљака, као и
појаве коровских врста које су конкурентне биљкама соје у погледу
воде, минералних материја и сунчеве светлости. У превише густом
склопу формира се мањи број махуна по биљци, прве махуне су на
већој висини, слабије је гранање, већа је могућност полегања
биљака и развоја болести, такав усев је осетљивији на сушу, што све
заједно негативно утиче на принос и квалитет соје (Đukić i Dozet,
2014).
Материјал и метод рада
У трогодишњем огледу са три сорте соје различитих група зрења и
седам различитих густина сетве проучаван је утицај различитих
склопова на масу и број зрна по биљци и однос према оствареном
приносу зрна. Оглед је изведен у периду од 2017. године до 2019.
године. У огледу су биле заступљене сорте соје Ваљевка, 0 групе
зрења, Сава, I групе зрења и Рубин, II групе зрења, а склопови
биљака кретали су се од 300 000 биљакаha-1 до 600 000 биљакаha-1,
са повећањем од 50 000 биљакаha-1. Предусев соји у све три године
истраживања био је кукуруз, оглед је постављен у три понављања, а
основне парцелице биле су дужине пет метара и ширине три метра
(15m2). Међуредно растојање износило је 50 cm, а у свим годинама
испитивања примењена је стандардна агротехника за соју (ђубрење
фосфором и калијумом на основу анализе земљишта у јесењем
периоду, основна обрада на дубину 25cm, предсетвена примена
азота, двофазна предсетвена припрема земљишта, сетва у
оптималном року почетком априла, две међуредне култивације и
примењене су хемијске и механичке мере у борби против корова у
усеву соје). У моменту технолошке зрелости из средишњих редова
сваке основне парцелице узето је по десет биљака за утврђивање
броја и масе зрна по биљци, а након жетве, мерена је влага зрна и
извршен обрачун приноса зрна соје са 14% влаге. Резултати су
обрађени анализом варијансе двофакторијалног огледа (програм
„Statistica 10“), а значајност разлика тестирана је LSD тестом.
Резултати су приказани табеларно.
Резултати и дискусија
Посматрано по склоповима биљака, уочава се да је највећа просечна
трогодишња вредност за број зрна по биљци остварена при најређем
склопу биљака (табела 1). Код склопа од 300 000 биљака по хектару
(92,36) број зрна је статистички веома значајно већи у односу на
склопове од 600 000 биљака (42,95), 550 000 биљака (54,35), 500 000
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биљака (64,11), 450 000 биљака (68,93) и 400 000 биљакаha-1
(74,03).
Посматрајући просечне вредности за поједине сорте, запажа се да је
највећи број зрна по биљци забележен код сорте соје Рубин (79,79),
што је статистички веома значајно виша вредност у односу на сорту
Сава (60,09) и сорту Ваљевка (65,90). Статистички веома значајне
разлике биле су и између сорти соје Ваљевка и Сава.
Посматрајући исте сорте соје и различите склопове биљака, уочава
се да је код сорте Ваљевка највећи број зрна по биљци забележен
при најређем склопу, од 300 000 биљака по хектару (84,00), што је
статистички веома значајно виша вредност у односу на склопове од
450 000 биљака (67,24), 500 000 биљака (63,62), 550 000 биљака
(52,27) и 600 000 биљака (45,03) и статистички значајно виша
вредност у односу на склоп од 400 000 биљака (72,47).
Tabela 1. Просечан број зрна по биљци соје при различитим склоповима биљака
Сорта

Просек

Склоп биљака (000) (A)

(Б)

(Б)

300

350

400

450

500

550

600

Ваљевка

84,00

76,68

72,47

67,24

63,62

52,27

45,03

65,90

Сава

83,12

75,35

65,54

58,71

52,97

46,18

38,78

60,09

Рубин

109,96

98,27

84,08

80,83

75,73

64,61

45,04

79,79

83,43

74,03

68,93

64,11

54,35

42,95

Просек
92,36
(A)
Извор: Аутори

Tabela 2. Тест значајности разлике
LSD
A
0,05
9,50
0,01
12,87
Извор: Аутори

Б
4,06
5,47

AxБ
12,06
16,30

БxA
10,76
14,22

Код сорте соје Сава највиша вредност за број зрна по биљци била је
при склопу од 300 000 биљака по хектару (83,12), што је
статистички веома значајно виша вредност у односу на склопове од
600 000 биљака (38,78), 550 000 биљака (46,18), 500 000 биљака
(52,97), 450 000 биљака (58,71) и 400 000 биљака по хектару (65,54).
Код сорте Рубин, највиша вредност за број зрна била је при склопу
од 300 000 биљака (109,96), што је статистички веома значајно виша
вредност у односу на склопове биљака од 600 000 по хектару
(45,04), 550 000 биљака (64,61), 500 000 биљака (75,73), 450 000
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(80,83) и 400 000 биљака (84,08), као и статистички значајно виша
вредност у односу на склоп од 350 000 биљака по хектару (98,27).
Посматрајући просечне вредности за масу зрна по биљци, по
различитим склоповима (табела 2) уочавамо да се са повећањем
густине биљака по јединици површине смањује просечна маса зрна
по биљци. Највиша вредност за масу зрна била је на варијантама
огледа са најмањом густином биљака по јединици површине (300
000 биљака по хектару) и износила је 14,77 g., што је статистички
веома значајно виша вредност у односу на масу зрна по биљци при
склоповима од 600 000 биљака (6,58 g.), 550 000 биљака (8,28 g.),
500 000 биљака (9,75 g.) и 450 000 биљака по јединици површине
(10,81 g.), док је у односу на варијанту огледа са склопом од 400 000
биљака по хектару (11,79 g.) маса зрна била статистички значајно
виша.
Табела 3. Просечна маса зрна по биљци соје при различитим склоповима биљака
(g)
Сорта
(Б)

Просек
(Б)

Склоп биљака (A)
300

350

400

450

500

550

600

Ваљевка

13,43

11,94

11,02

10,11

9,48

7,85

6,70

10,08

Сава

13,49

12,38

10,91

9,83

8,51

7,41

6,18

9,82

Рубин

17,38

15,46

13,45

12,50

11,26

9,58

6,86

12,36

13,26

11,79

10,81

9,75

8,28

6,58

Просек
14,77
(A)
Извор: Аутори

Tabela 4. Тест значајности разлике
LSD
A
0,05
2,51
0,01
3,23
Извор: Аутори

Б
1,71
2,13

AxБ
3,01
3,76

БxA
2,78
3,42

Посматрајући просечне вредности за поједине сорте, запажа се да је
највиша вредност за масу зрна по биљци била код сорте соје Рубин
(12,36 g.), што је статистички веома значајно виша вредност у
односу на просечну масу зрна код сорти соје Ваљевка (10,08 g.) и
Сава (9,82 g.).
Посматрајући исте сорте соје и различите склопове биљака, уочава
се да је код сорте Ваљевка највећа маса зрна по биљци забележена
при најређем склопу, од 300 000 биљака по хектару (13,43 g.), што
је статистички веома значајно виша вредност у односу на склопове
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биљака од 600 000 биљака (6,70 g.), 550 000 биљака (7,85 g.) и 500
000 биљака (9,48 g.) и статистички значајно виша вредност у односу
на склоп од 450 000 биљака (10,11 g.).
Код сорте соје Сава највиша вредност за масу зрна по биљци била је
при склопу биљака од 300 000 по хектару (13,49 g.), што је
статистички веома значајно виша вредност у односу на склопове од
600 000 биљака (6,18 g.), 550 000 биљака (7,41 g.), 500 000 биљака
(8,51 g.) и 450 000 биљака (9,83 g.).
Код сорте Рубин, највиша вредност за масу зрна била је при склопу
од 300 000 биљака (17,38 g.), што је статистички веома значајно
виша вредност у односу на склопове биљака од 600 000 по хектару
(6,86 g.), 550 000 биљака (9,58 g.), 500 000 биљака (11,26 g.), 450 000
биљака (12,50 g.) и 400 000 биљака (13,45 g.).
Највише вредности за број и масу зрна по биљци забележени су на
варијанти огледа са најређим склопом, а из табеле бр. 3 уочавамо да
је највиша вредност за принос зрна соје по јединици површине код
сорте из 0 групе зрења (Ваљевка) забележена при склопу од 500 000
биљака по хектару (3094 kgha-1), код сорте из I групе зрења (Сава)
при склопу од 450 000 биљака (3157 kgha-1) и код сорте из II групе
зрења (Рубин) при склопу од 400 000 биљака (3337 kgha-1). Са
повећањем и са смањењем броја биљака по јединици површине, од
наведених склопова за поједине групе зрења долазило је до
смањења приноса зрна соје.
Табела 5. Просечан принос зрна соје при различитим склоповима биљака (kgha-1)
Сорта

Просек

Склоп биљака (A)

(Б)

(Б)

300

350

400

450

500

550

600

Ваљевка

2797

2849

2907

2984

3094

2899

2786

2902,4

Сава

2672

2886

3098

3157

2965

2876

2794

2921,2

Рубин

3101

3220

3337

3242

3034

2935

2671

3077,0

2985,0

3114,0

3127,6

3031,2

2903,4

2750,3

Просек
2856,6
(A)
Извор: Аутори

Tabela 6. Тест значајности разлике
LSD
A
179,60
0,05
256,82
0,01
Извор: Аутори
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Б
42,50
62,36

AxБ
157,59
176,45

БxA
144,08
172,27

Посматрајући принос по различитим склоповима биљака (Табела 3),
уочава се да је највећи просечан трогодишњи принос забележен при
склопу од 450 000 биљака (3127,6 kgha-1), што је статистички веома
значајно виша вредност у односу на склопове од 600 000 биљака
(2750,3 kgha-1) и 300 000 биљака (2856,6 kgha-1) и статистички
значајно виша вредност у односу на склоп од 550 000 биљака
(2903,4 kgha-1).
Посматрајући просечне вредности за поједине сорте, запажа се да је
највећи принос остварен са сортом соје Рубин (3077,0 kgha-1), што је
статистички веома значајно виша вредност у односу на сорте
Ваљевка (2902,4 kgha-1) и Сава (2921,2 kgha-1).
Посматрајући исте сорте, а различите склопове биљака, уочава се да
је највиши принос код сорте соје Ваљевка забележен при склопу од
500 000 биљака (3094 kgha-1), што је статистички веома значајно
виша вредност у односу на склопове од 300 000 биљака (2797 kgha1
), 350 000 биљака (2849 kgha-1), 400 000 биљака (2907 kgha-1), 550
000 биљака (2899 kgha-1) и 600 000 биљака (2786 kgha-1).
Највиши принос код сорте Сава остварен је при склопу од 450 000
биљака (3157 kgha-1), што је статистички веома значајно виша
вредност у односу на склопове од 300 000 биљака (2672 kgha-1), 350
000 биљака (2886 kgha-1), 500 000 биљака (2965 kgha-1), 550 000
биљака (2876 kgha-1) и 600 000 биљака (2794 kgha-1).
Највиши просечни принос код сорте Рубин остварен је при склопу
од 400 000 биљака по хектару (3337 kgha-1), што је статистички
веома значајно виши принос у односу на склопове од 300 000
биљака (3101 kgha-1), 500 000 биљака (3034 kgha-1), 550 000 биљака
(2935 kgha-1) и 600 000 биљака (2671 kgha-1).
У 2017. и 2018. години касна сорта соје Рубин имала је виши
принос зрна у односу на сорте соје Ваљевка и Сава, док је у 2019.
години највиши принос забележен код сорте соје Сава. Сорта соје
Сава имала је виши принос зрна у 2018. и 2019. години у односу на
сорту соје Ваљевка, док је у неповољној 2017. години сорта
Ваљевка остварила виши принос у односу на сорту Сава. Количина
и распоред падавина, температурни услови током вегетационог
периода, време појаве, трајања као и интензитет суше, значајно
одређују висину приноса соје (Đukić i sar., 2011).
Ради бољег сагледавања оствареног приноса, у табели број 4
приказано је процентуално смањење приноса при смањењу,
односно повећавању броја биљака по јединици површине у односу
на оптималне вредности.
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Табела 7. Процентуално изражен принос зрна соје при различитим склоповима
биљака (%)
Сорта
Просек
Склоп биљака (A)
(Б)
(Б)
300
350
400
450
500
550
600
90
92
94
96
100
94
90
Ваљевка
94
85
91
98
100
94
91
89
Сава
93
93
96
100
97
91
88
80
Рубин
92
Просек
89
93
97
98
95
91
86
(A)
Извор: Аутори

При најређем склопу од 300 000 биљака по хектару, код сортe
Ваљевка остварен је нижи принос за 10% у односу на оптималан
склоп за 0 групу зрења (500 000 биљака по хектару), код сорте Сава
принос је био нижи са 15% у односу на оптималан склоп за I групу
зрења (450 000 биљака по хектару), док је код касне сорте Рубин
принос био нижи за 7% у односу на оптималан склоп за II групу
зрења (400 000 биљака по хектару). Повећавањем густине усева и
приближавањем оптималном броју биљака по јединици површине
принос је растао код све три испитиване сорте соје, а са
повећавањем густине преко оптималног броја биљака код приноса
зрна соје забележене су ниже вредности. При најгушћем склопу у
огледу (600 000 биљака по хектару), принос је смањен за 10% код
сорте соје Ваљевка, за 11% код сорте Сава и за 20% код сорте соје
Рубин). Ови подаци говоре да касне сорте соје више реагују
смањењем приноса у прегустом склопу у односу на раније сорте
соје. Соја је биљна врста толерантна према ређем склопу,
захваљујући способности гранања стабла, односно при ређем
склопу биљке на доњим нодијима развијају гране и образују већи
број махуна по биљци, с тим да су махуне ближе површини земље
што повећава губитке у жетви (Đukić i Dozet, 2014).
Закључак
Склоп биљака има веома велики утицај на број и масу зрна соје по
биљци и повећањем густине усева ове вредности се смањују. Број и
маса зрна по биљци директно утичу на остварени принос, али се не
могу посматрати одвојено од броја биљака по јединици површине.
Оптималан број биљака по јединици површине управо је вредност
при којој се остварује онај број зрна и маса зрна по биљци, који ће
при одређеном броју биљака дати највиши принос зрна по јединици
површине.
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Ови резултати су значајни за производњу соје јер показују који
принос се може очекивати при одређеном склопу биљака за три
најраширеније сорте соје у производњи.
Захвалница
Резултати су део истраживања по уговору о реализацији и
финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020. години,
Евиденциони број уговора: 451-03-68/2020-14/200032, 451-0368/2020-14/200009 и 451-03-68/2020-14/200378
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INFLUENCE OF PLANT SPACING ON THE NUMBER AND
WEIGHT OF SOYBEAN GRAINS
Vojin Đukić 1, Zlatica Miladinov 2, Abduladim Eltreki 3, Gordana Dozet
4
, Predrag Ranđelović 5, Gorica Cvijanović 6, Marija Cvijanović 7
Abstract
Plant spacing has a significant influence on the morphological
characteristics and the achieved soybean yield. The number of grains
and grain weight per soybean plant decreases with increasing crop
density, while the highest yield is achieved at optimal densities for
certain maturity groups and with increasing or decreasing crop density
the yield decreases.
The aim of this work is to determine the optimal soybean sowing
densities for individual maturity groups and to consider the influence of
different gatherings on the number and weight of grains per plant.
Keywords: plant spacing, soybean, number of grains, grain weight,
yield.
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УТИЦАЈ СТИМУЛАЦИЈЕ СЕМЕНА СОЈЕ
МИКРОБИОЛОШКИМ ПРЕПАРАТИМА У ОРГАНСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ СОЈЕ НА ПАРАМЕТРЕ БИОГЕНОСТИ
ЗЕМЉИШТА И САДРЖАЈ ПРОТЕИНА У ЗРНУ
Горица Цвијановић1, Војин Ђукић2, Марија Цвијановић3, Јелена
Маринковић4, Абдуладим Елтреки5, Гордана Дозет6, Ненад Ђурић7
Апстракт
Циљ истраживања био је да се утврди ефекат примена
стимулације семена сорте Галине различитим микробиолошким
препаратом регисттрованим за органску производњу на бројност
слободних азотофиксатора и укупан број микроогранизама у
розисфери корена соје и утицај на количину протеина у зрну соје.
Истраживања су обављена 2016-2018. Примењене су различите
количине органског ђубрива: без ђубрења (контрола), 1000 kg ha-1
(45 kgNha-1); 1200 kg ha-1 (54 kgNha-1) и 1600 kg ha-1 (72 kgNha-1).
Пред сетву обављена је стимулација семена са микробиолошким
препаратом Нитрагин (С1) и ЕМ Актив (С2). Утврђиван је укупан
број микроорганизама, бројност азотобактера у ризосфери соје и
садржај протеина у зрну соје. Највеће вредности испитиваних
параметара утврђене су при стимулацији семена са С2 , при
количини азота од 45 и 54 kgNha-1.

1

Горица Цвијановић, др, редовни професор, Институт за информационе
технологије, Универзитет Крагујевац, Јована Цвијића бб, Крагујевац, Србија,
E mail: cvijagor@yahoo.com
2
Војин Ђукић, др, виши научни сарадник, Институт за ратарство и повртарство
Нови Сад, Максима Горког 30 Нови Сад, E mail: vojin.djukic@ifvcns.ns.ac.rs
3
Марија Цвијановић, др, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет
Бијељина, Павловића пут бб. Бијељина, БиХ, E mail: marijacvijanović@yahoo.com
4
Јелена Маринковић, др, виши научни сарадник, Институт за ратарство и
повртарство Нови Сад, Максима Горког 30, 21000 Нови Сад, Србија,
E-mail: jelena.marinkovic@ifvcns.ns.ac.rs
5
Aбдуладим Елтреки, докторанд, Факултет за биофарминг, Мегатренд
Универзитет, М. Тита 39, 24300 Бачка Топола, Србија, E mail:
adim1nccd1libya@gmail.com
6
Гордана Дозет, др, редовни професор, Факултет за биофарминг, Мегатренд
Универзитет, М. Тита 39, 24300 Бачка Топола, Србија, E mail:
gdozet@biofarming.edu.rs
7
Ненад Ђурић, др, ванредни професор Факултет за биофарминг Мегатренд
Универзитет, М. Тита 39, 24300 Бачка Топола, Србија, E mail:
nenad.djuric@outlook.com

92

Кључне речи: соја, ђубрење, третман семена, биогеност
земљишта, протеини
Увод
Сојa (Glicine max. L.) по садржају протеина има значајно место у
прехрамбеној и фармацеутској индустрији, те представља један од
најважнијих фактора прерађивачке индустрије. Сојино зрно користи
се у виду разних прерађевина за људску исхрану.
Клиничке студије показују да конзумирање соје смањује факторе
ризика за кардиоваскуларне болести. То је довело до одобрења
здравственог захтева за употребом соје, односно сојиних протеина,
као хране у превенцији коронарне болести срца. Слични
здравствени захтеви за сојиним протеинима су такође након тога
усвојени у Великој Британији, Бразилу, Јужној Африци,
Филипинима, Индонезији, Кореји и Малезији. Стога је неопходно
да део проиводње соје буде без примене минералних ђубрива и
пестицида. Технологија гајења соје има еколошки значај јер у
симбиози са бактеријама Bradyrhizobium japonica обезбеђује 75%
својих потреба за азотом. То су разлози што потражња за
производњом соје расте у Европској унији посебно.
Садржај протеина најважнији је показатељ квалитета семена соје и
креће се од 35 до 50% у зависности од генотипа и услова гајења.
Комерцијалне сорте садрже од 38 до 42% протеина у којима су
заступљене аминокиселине као што су лизин, хистидин, аргинин,
метиононин, треонин, серин, цистин, триптофан и друге. Поред
протеина, цело зрно соје садржи 20% уља, 17% целулозе и
хемицелулозе, 7% шећера, 5% влакана (N, P, S, Ca, Fe, Mg, Na, a
такође и витамине A, B, комплекс, D, Е и K) и око 6% пепела на
бази суве материје. Протеини соје слични су протеинима анималног
порекла, што им даје високу биолошку вредност. Протеински
изолати и концентрати добијени из зрна соје су комерцијализовани
још 1959. године. Квалитет сојиних протеина са аспекта нутритивне
и технолошке вредности зависи не само од састава већ и структуре
протеинских комплекса (Tezuka et al., 2000). На садржај ове две
основне компоненте у зрну соје, поред генетских предиспозиција,
утичу и елементи животне средине, агрометеоролошки услови
(Balešević-Tubić et al., 2013), и посебни третмани (семена и биљака)
у процесу производње.
Sohrabi et al. (2012) наводе да је на садржај протеина у зрну соје
ђубрење азотним и фосфорним ђубривима имало значајан утицај.
Са друге стране, постоје истраживања која указују да азот није
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утицао на садржај протеина у зрну соје (Valinejad et al., 2013).
Према Цвијановић и сар. (2009) инокулација семена са симбиозним
слободним азотофиксаторима значајно је утицала на повећан
садржај протеина у зрну соје. Према истраживањима Dozet el al.
(2016), третманом семена са Co и Mo, може се повећати садржај
уља у зрну соје, док су Cvijanović et al. (2011) утврдили да се
стимулацијом семена са истим микроелементима може повећати
бројност слободних азотофиксатора у ризосфери корена соје. Aftab
et al. (2015) су утврдили да се бактеризацијом семена са мешавином
соје рода Bradirhizobium sp и Pseudomonas sp у третману са P2O5
резултирало повећањем приноса од 38% у контролисаним условима
и 12% у пољским условима.
За циљ рада постављено је да се утврди утицај различитих врста
бактеризације семена соје на бројност азотобактера и
дехидрогеназну активност у ризосфери корена соје, као и на
садржај протеина у зрну.
Материјал и метод рада
Истраживања су спроведена у околини града Новог Сада, у селу
Шајкаш регион (510 19' источно и 450 20' северно). У
истраживањима била је укључена сорта соје Галина у густини од
550 000 биљ.ha-1.
Период истраживања био је 2016-2018 (Фактор А). Фактор Б су
количине ђубрива. За исхрану биљака користио се живински
стајњак (N 4.5%, P2O5 2.7%, K2O 2.2%, MgO): без ђубрења
(контрола), 1000 kg ha-1 (45 kgNha-1); 1200 kg ha-1 (54 kgNha-1) и 1600
kg ha-1 (72 kgNha-1)
Пред сетву, обављена је стимулација семена соје са различитим
микробиолошким препаратима. С1-варијанта микробиолошко
ђубриво Нитрагин у коме се налазе симбиозни азотофиксатори за
соју Bradyrhizobium japonicum. C2- варијанта семе је стимулисано са
микробиолошким препаратом ЕМ Актив у коме се налази преко 80
врста ефективних микроорганизама. У препарату највише су
млечно киселинске бактерије, сулфатредукујуће бактерије, гљиве,
квасци, актиномицете изоловани из природних станишта. Ова група
микроорганизама може стимулисати раст биљака, повећати клијање
и ницање семена, побољшати структуру земљишта.
Агрометеоролошки услови у периоду истраживања били су
различити. Подаци о температурама и падавинама преузети су са
сајта Републичког хидрометеоролошког завода за метеролошку
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станицу “Римски Шанчеви” која се налази на парцелама Института
за ратарство и повртарство, у непосредној близини огледа.
Соја потиче из суптропских предела са повишеном влагом
земљишта и ваздуха због чега ова биљна врста захтева веће
количине влаге за постизање високих и стабилних приноса. Према
води, може се рећи да соја има два критична периода: први период
је процес бубрења семена, клијања и ницања, а други период након
цветања, односно период формирања махуна и наливање зрна. За
соју је боље да у првом делу вегетационог периода буде сушнији
период, а да има повољан распоред падавина од цветања до
сазревања (Đukić et al., 2018).
Укупна количина падавине у периоду вегетације била је најнижа у
2017. години (316,5 lm-2). Највиша просечна температура измерена
је у вегетацији 2018. године. Може се рећи да је 2016. година била
најповољнија за гајење соје, јер је измерена просечна температура
ваздуха у периоду вегетације 19,2 C, а количина падавина 450,6 lm2
. (табела 1). Земљиште за анализу узето је између коренчића 10
биљака у генеративној фази развоја биљака.
Бројност микроорганизама детерминисан је методом агарних плоча
на селективним хранљивим подлогама из серије разређења
земљишног екстрата до 107. Присуство слободних азотофиксатора
одређена је методом фертилних капи на агару који не сасржи азот
из разређења 102 .Садржај укупних протеина (%) одређиван је из
узорка семена од 200 г на „Pertten“ апарату:
Резултати су обрађени анализом варијансе двофакторијалног огледа
(програм „Statistica 10“), а значајност разлика тестирана је LSD
тестом. Резултати су приказани табеларно.
Табела 1. Агрометеоролошки услови температура и падавине
Средње месечне
Сума месечних падавина
Вегетациони
(lm-2)
температуре (C)
период
2016.
2017.
2018.
2016.
2017.
2018.
Април
14,2
11,4
17,2
74,5
57,0
49,0
Maj
16,9
17,6
20,4
85,0
82,9
64,2
Jун
21,7
23,2
21,5
143,2
65,7
163,2
Jул
22,8
24,3
22,0
68,4
12,0
81,2
Aвгуст
21,1
24,8
24,0
45,8
17,4
51,2
Септембар
18,5
16,9
18,5
33,7
81,5
27,1
Просек/Сума
19,2
19,7
20,6
450,6
316,5
435,9
Извор: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php.
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Резултати и дискусија
Азотобактер представља групу хетеротрофних слободно живућих
бактериаја које фиксирају атмсоферски азот. Присутне су у
ризосфери многих биљака (слободна азотофиксације) и повремено
на површини корена (асоцијативна фиксација азота) (Wani et al.,
2013). Према Jnawali et al., (2015), изоловане културе азотобактера у
in vitro условима могу да фиксирају око 10 mg азота g-1 из извора
угљеника, те је њихов број у земљишту веома значајан. Азотобактер
је један од значајнијих родова бактерија који су увршћени као
промотери раста биљака. Веома су сензибилни и реагују на промене
услова средине променом своје бројности и активностин у
фиксацији азота. Цвијановић и сар. (2010) наводе да се бројност
азотобактера у ризосфери кукуруза и пшенице смањује при високим
количинама минералног азота.
Анализа варијансе показала је да главни извори варијације
(инокулација и ђубрење) у свим годинама истраживања, као и
њихове интеракције имају веома значајан (p<0,01) утицај на
динамику броја азотобактера (табела 2).
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Taбела 2. Укупан број азотобактера у ризосфери соје (CFU1027 mlg-1)
Фактор (А)
Фактор (В) ђубрење (N kg ha-1)
Год.
сстимулације
Средине
0
45
54
72
семена
AxB
A
C1 Br. japonicum
222,58 195,66 170,35 182.42
192.79
2016. C2 Ефек.микроорга.
245,32 228,83 215,32 192,11
220,36
233,95 212,25 192,84 187,27
206,57
B
A
B
AB
LSD
5%
11,800 13,63
23,61
Статистичка анализа
LSD
15,590 18,00
31,18
1%
AxB
A
C1 Br. japonicum
127,35 135,71 119,34 108,75
122,79
2017 C2 Ефек.микроорга
125,83 189,83 147,13 115,35
144,54
126,59 162,77 133,24 112,05
133,66
B
A
B
AB
LSD
5%
5,653
6,528
11,310
Статистичка анализа
LSD
7,467
8,622
14,930
1%
AxB
A
C1 Br. japonicum
190,55 199,09 165,56
80,17
158,84
2018 C2 Ефек.микроорга
244,11 267,22 173,59
94,88
194,95
217,33 233,16 169,58
87,53
176,90
B
A
B
AB
LSD
5%
3,972
4,587
7,945
Статистичка анализа
LSD
5,247
6,058
10,49
1%
Просек 2013-2015. фак. В
0
45
54
72
B Index
C1 Br. japonicum
180,16 168,38 160,19 123,78 158,1 100
C2 Eфективни
205,09 224,12 183,18 135,13 186,8 118,2
микроорганиз
Извор: Аутори

Просечан укупан број азотобактера у периоду истраживања са
стимулацијом С1 била је 158,1 x 10-2, што је за 18,2 % мање него при
стимулацији С2 (186,8 x 10-2). Просечан највећи број констатован је
у 2016. години (206,57 x 10-2) која је имала повољан однос
просечних температура ваздуха и суме падавина. Стимулацијом
семена ефективним микроорганизмима постигла се највећа бројност
220,36 x 10-2, што је било за 14,36% више него код стимулације C1
(192,76 x 10-2). Најмањи просечан број азотобактера забележен је у
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2017. години (133,66 x 10-2) која је имала у вегетацији најмању суму
падавина 316,5 lm,-2. Стимулација семена С2 утицала је на повећање
ове групе бактерија за 17,71 %, то је било веома значајно у сушним
условима.
Испитиване варијанте примене ђубрива у просеку за 2016-2018.
значајно су утицале на повећање броја азотобактера у односу на
контролу. Различите количине ђубрива различито су деловале на
бројност ове групе код обе врсте стимулације семена. Стимулација
C2 (186,8 x 10-2) je зa 18,18% утицала на повећање бројности
азотобактера у односу на C1 стимулацију (158,1 x 10-2), што је било
на нивоу значајности од p<0,01. У просеку за све три године
истраживања највећи број азотобактера утврђен је при стимулацији
С2 и ђубрењу са 45 kgNha-1 (224,12 x 10-2), a најмањи при ђубрењу сa
72 kgNha-1 (135,12 x 10-2). При стимулацији С1 највећи број
азотобактера био је у контроли (180,16 x 10-2), а најмањи при 72
kgNha-1 (123,78 x 10-2).
Добијени резултати компатибилни су са истраживањима Cvijanović
et al. (2012). Аутори су у трогодишњим истраживањима,
инокулацијом семена соје мешавином инокулата са симбиозним и
слободним
азотофиксаторима,
утврдили
повећање
броја
азотобактера од 26,23%, до 92,26% у зависности од
агрометеролошких услова у годинама производње соје.
Коренски ексудати биљака различито утичу на састав и активност
микробне заједнице у ризосфери корена. Dayakar et al. (2010)
утврдили су да бројност микробне заједнице у ризосфери варира у
зависности од светлог и тамног дела дана. Исти аутори утврдили су
да је највећа количина секреција корена на прелазу из тамног у
светли део дана. Она је променљива величина и мења се у току
вегетације биљака и релативно доприноси развоју различитих група
микроорганизама
укључујући
Proteobacteria,
Acidobacteria,
Bacteroidetes, Nitrospirae, Firmicutes, Verrucomicrobia and
Acidobacteria (Xu et al., 2009). Ове студије указују на безброј
комбинација секундарних метаболита које могу бити присутне у
ризосфери у сваком тренутку. Микробна популација поред
абиотичких фактора зависи и од средстава која се уносе у земљиште
као што су ђубрива и пестициди.
У спроведеним истраживањима укупан број микроорганизама био
је променљива вредност у зависности од примењених фактора у
свим годинама истраживања на ниво (p<0,01) значајности (табела
3). Највећи укупан број микроорганизама констатован је у 2016.
години која је имала најповољнији однос просечних температура
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ваздуха и суме падавина па се стимулацијом семена С2 постигла
највећа бројност (99,55 x10-7), што је било за 64,68 % више него са
С1 стимулацијом. Најмањи број микроорганизама забележен је у
2017. години. У овој години, која је имала неповољне
агрометеоролошке услове, стимулација семена са С2 (75,47 x 10-7) у
односу на С1 стимулацију (52,33 x 10-7). У сушним условима у 2017.
години примена С2 бактеризације утицала је на повећање укупног
броја микроорганизама за 44,22 %.
Статистичка значајност утврђена је између свих варијанти ђубрења
на нивоу p< 0,01. У просеку за све примењене факторе стимулација
С2 (109,9 x 10-7 ) је за 33,9 % утицала на повећање укупног броја
микроорганизама у односу на варијанту са С1 стимулацијом (82,10
x10-7). У просеку при количини азота од 72 kgNha-1 и С2
стимулацијом имала је највећи укупан број микроорганизама
(136,80 x 10-7 ).
Табела 3. Укупан број микроорганизама (CFU107 mlg-1)
Фактор В ђубрење (kgN ha-1)
Фактор (А)
Год.
Tретмани
0
45
54
72
AxB
C1 Br. japonicum
39,66
84,61 43,25 74,48
2016. C2 Ефек.микроорга.
70,05
87,07 62,54 180,1
54,86
86,11 53,80 127,3
B
A
B
AB
LSD 5% 8,34
9,63
16,68
Статистичка анализа
LSD 1% 11,02 12,72 22,03
AxB
C1 Br. japonicum
44,16
57,75 53,36 54,05
2017.
C2 Ефек.микроорг
76,25
81,97 71,16 72,49
60,20
69,86 62,26 63,27
B
A
B
AB
LSD 5% 5,65
6,52
11,31
Статистичка анализа
LSD 1% 7,46
8,62
14,93
AxB
C1 Br. japonicum
34,84
37,77 46,17 45,14
2018.
C2 Ефек.микроорг
54,82
43,63 62,09 57,79
44,83
40,71 54,13 51,46
B
А
B
AB
LSD 5% 6,981 8,061 13,96
Статистичка анализа
LSD 1% 9,222 10,65 18,44
Просек 2013-2015. фак. B
0
45
54
72
C1 Br. japonicum
62,88
93,38 80,92 91,22
C2 Eфективни микроорга
100,37
104,2 98,59 136,8
Извор: Аутори

Средине
A
60,45
99,55
80,00

A
52.33
75,47
63,90

A
40,22
59,58
49,90

B
82,10
109,3

Index
100
133,9

Оваква разлика у броју микроорганизама, у ризосфери соје, говори
да унета органска материја, ђубрива и микробиолошки препарати,
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представљају извор енергије и хранива које обезбеђују услове за
раст, разноликост и активност микробне заједнице.
Добијени резултати компатибилни су са резулатаима Ferreira et al.,
(2012) који су утврдили да се бактеријска заједница увећава
уношењем различитих органских материја. Тако је утврђено
повећање разноликости микробне заједнице у ризоплану соје за
12% уношењем органске материје, а да се при уношењу зелене
органске материје, трава (mulch) микробна заједница повећала за 19
%.
Протеини соје веома су значајни за исхрану људи, посебно у
исхрани вегана. Квалитет сојиних протеина, са аспекта нутритивне
и технолошке вредности, зависи не само од састава већ и структуре
протеинских комплекса (Tezuka et al., 2000). Од укупних резервних
протеина у зрну соје 70% чине протеини растворљиви у солима,
глобулини. Према, до сада прихваљивим класификацијама,
протеини соје састоје се од фракција које чине 60% глицинин и 40%
ß- конглицинин. Koличина ß- конглицинина веома je значајна јер
значајно утиче на екстракцију. На садржај протеина и принос
значајан утицај има генотип биљака, агроерколошки услови, као и
примењене мере у производњи соје. Зато су важна истраживања
која могу допринети повећању функционалних особина соје.
Испитиване варијабле, као и агрометеоролошки услови,
статистички су значајно утицале на садржај укупних протеина у
зрну соје.
Просечан садржај протеина за истраживане године при стимулацији
С1 износио је 37,72 %, што је за 3,5 % мање него при стимулацији
С2 (38,87 %) што је било на нивоу р<0,01 значајности (табела 4 ). У
2018. години измерен је највећи садржај протеина у зрну соје при
обе варијанте стимулације (38,50 - 39,21 %) што је у односу на 2016.
годино било више од 0,59 -2,42 %. У односу на сушну 2017. годину
разлика у садржају протеина била је од 1,51- 3,07 %. У 2017.
години, стимулација С2 (38,51 %) је за 3,10 % повећала садржај
протеина у зрну у односу на С1 37,53 %. У годинама које су биле
повољније за гајење соје С2 стимулација је повећала садржај
протеина за 3,69 % у 2016. и за 1,84 % у 2018. години.
С обзиром да су разлике у садржају протеина у зрну соје између
година биле статистички врло значајне, можемо констатовати да је
испитивана хемијска особина зрна веома зависила од
агроеметеролошких услова у производној години, што је у
сагласности са добијеним резултатима (Đukić et al., 2013). Такође,
истраживања Đukić et al., (2016) утврдили су да је ђубрењe
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предусева соје са 200 kgha-1 азота без заоравања жетвених остатака
значајно утицало на повећање садржаја протеина у односу на
контролу. Sohrabi (2012) наводи да је на садржај протеина у зрну
соје ђубрење азотним и фосфорним ђубривима имало значајан
утицај. Највећи садржај протеина утврђен је при ђубрењу са 45 kgN
ha-1 (38,86 %) и 54 kgN ha -1 (39,19 %).
Табела 4. Садржај протеина у зрну соје у зависности од примењених фактора
Фактор В ђубрење (N kg ha-1)
Фактор (А)
Год.
Средине
Tретмани
0
45
54
72
AxB
A
C1 Br. japonicum
37,05
37,13 37,83 38,15
37,59
C2
2016.
38,59
38,86 39,15 39,35
38,98
Ефек.микроорганиз.
37,82
37,99 38,49 38,75
38,28
B
A
B
AB
LSD
5%
1,25
0,12
0,54
Статистичка анализа
LSD
1,59
0,52
0,41
1%
AxB
A
C1 Br. japonicum
36,59
37,36 37,54 37,89
37,35
C2
2017.
38,80
38,89 38,56 37,80
38,51
Ефек.микроорганиз.
37,69
38,12 38,05 37,84
37,93
B
A
B
AB
LSD
5%
0,70
0,22
0,51
Статистичка анализа
LSD
1,08
0,32
0,74
1%
AxB
A
C1 Br. japonicum
39,09
38,52 38,45 37,95
38,50
C2
2018.
39,16
39,06 39,86 38,69
39,21
Ефек.микроорганиз.
39,12
38,84 39,15 38,32
38,85
B
A
B
AB
LSD
5%
0,68
0,79
0,46
Статистичка анализа
LSD
0,75
0,90
0,61
1%
Просек 2013-2015. фактор B
0
45
54
72
B Index
C1 Br. japonicum
37,57
37,67 37,94 37,99 37,72 100
C2 Eфективни микроорганиз
38,83
38,86 39,19 38,61 38,87 103,5
Извор: Аутори
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Закључак
Стимулација семена дала је позитивне резултате код испитиваних
параметара. Стимулацији семена са ефективним микроорганизмима
у просеку, повећала је укупан број микроорганизама за 33,9 % а
бројност азотобактера за 18,2%. Највећа количина азота није била у
позитивној корелацији са бројем испитиваних микроорганизама.
Садржај протеина при стимулацији семена са ефективним
микроорганизмима у просеку је повећала садржај протеина за 3,5%.
Највећи садржај протеина утврђен је при ђубрењу са 54 KgNha-1
39,19%.
Анализом зависности садржаја протеин и укупног броја
микроорганизама и азотобактера, може се уочити извесна
зависност. Добијени резултати садржаја протеина у позитивној су
корелацији са укупном бројности микроорганизама и са бројношћу
азотобактера.
Агрометоролошки услови су високо значајно утицали на
испитиване параметре. У 2017. Години, која је имала изражени
дефицит за водом, утврђени су највећи проценат повећања
вредности свих испитиваних параметара.
На крају се може закључити да се увођењем ефективних
микроорганизама у производњу соје на органским принципима
могу остварити и задовољити принципи добре пољопривредне
праксе.
Захвалница
Министарству просвете,
финансијску помоћ.
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INFLUENCE OF SOYBEAN SEED STIMULATION BY
MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS IN ORGANIC
SOYBEAN PRODUCTION ON SOIL BIOGENICITY
PARAMETERS AND GRAIN PROTEIN CONTENT
Gorica Cvijanović1, Vojin Đukić2, Marija Cvijanović3, Jelena
Marinković4, Abduladim Eltreki5, Gordana Dozet6, Nenad Đurić7
Abstract
The aim of the study was to determine the effect of Galina seed
stimulation with different microbiological preparations registered for
organic production on the number of free nitrogen fixers and total
nomber microorganisms in the soybean root rhizosphere and the effect
on the amount of protein in soybean grain..
The research was conducted from 2016 to 2018. Different amounts of
organic fertilizer were applied: without fertilization (control), 1000 kg
ha-1 (45 kgNha-1); 1200 kg ha-1 (54 kgNha-1) and 1600 kg ha-1 (72
kgNha-1). Before sowing, seeds were stimulated with the microbiological
preparation Nitragin (C1) and EM Aktiv (C2).
The highest values of the examined parameters were determined during
stimulation of seeds with S2, at the amount of nitrogen of 45 and 54
kgNha-1.
Кeywords: soybean, fertilizer, seed treatment, soil biogenicity, proteins
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MOGUĆNOST PRIMENE NEKIH TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH
METODA U SUZBIJANJU KOROVA U ODRŽIVOJ
PROIZVODNJI
Marija Cvijanović1, Vojin Đukić2, Zlatica Miladinov3, Vojin Cvijanović4,
Gordana Dozet5, Nenad Đurić6
Apstrakt
Održiva poljoprivredna proizvodnja je sve popularnija i zahteva
formiranje alternativnih metoda gajenja biljaka. Posebna pažnja
usmerava se na istraživanje novih metoda u zaštiti bilja za suzbijanje
korova jer je zabranjena upotreba sintetički proizvedenih herbicida.
Suštinu zaštite biljaka čine preventive mere kao što su biofizičke metode
uz primenu različitih bioloških sredstava za zaštitu.
Cilj rada je da se prikažu istraživanja vršena radi iznalaženja novih
mera u zaštiti bilja kod suzbijanja korova. Razvoj biofizičkih metoda
može se ogledati u efikasnosti upotrebe aparata naponom od 25 kV,
ekspozicije 1,5 s na ambroziju posle žetve pšenice. Prvi rezultati bili su
vidljivi posle 20 minuta, a ukupan broj biljaka u tretmanu bio je uništen
posle 5 dana. Takođe, ispitivana je biološka efikasnost bioherbicida na
bazi pelargonijske kiseline u suzbijanju različitih korova u koncentraciji
2, 4, 6 i 8% u 4l vode. Koncentracija od 8% je najbrže i najuočljivije
delovala na uvenuće ispitivanih korova.
Ključne reči: održiva proizvodnja, zaštita bilja, korovi, električna
struja, bioherbicidi.
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Uvod
Početkom 20. veka javila se potreba za alternativnim pravcima u
poljoprivrednoj proizvodnji iz razloga prekomerne i nekontrolisane
upotrebe sintetičkih sredstava za zaštitu i ishranu bilјa koja je ugrozila
proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane i prirodne cikluse značajne za
opstanak života na zemlјi. Savremeni trend razvoja proizvodnje hrane i
kvalitetno korišćenje prirodnih resursa navodi se kao održiva
polјoprivredna proizvodnja. Prema Kovačević i sar. (2011) klјučna
komponenta održive polјoprivrede je zdravo i kvalitetno zemlјište koje
zahteva redukovanu obradu zemlјišta, održavanje nivoa organske
materije i humusa stalnom vegetacijom u cilјu očuvanja fizičkih,
hemijskih i mikrobioloških osobina.
Takođe, Međunarodni pokret za upravlјanje održivom proizvodnjom
propisuje osnovne standarde za održivu proizvodnju koja podrazumeva
primenu agrotehničkih mera koje su modifikovane i kojima se
podržavaju i podstiču prirodni ciklusi kruženja materije i protoka
energije, povećanje biodiverziteta. Korigovane agrotehničke mere
podrazumevaju i uvođenje bioloških sredstava za ishranu bilјaka u
skladu sa plodnošću zemlјišta, vrstom gajenih useva i tehnologijom
proizvodnje.
Polјoprivredna proizvodnja danas trpi određene transformacije jer
proizvodnja hrane mora da bude i u funkciji zaštite životne sredine.
Negativne posledice nastale konvencionalnom proizvodnjom, kao što su
intezivna obrada, upotreba velikih količina đubriva i pesticida, dovele su
do formiranja novih pravaca budućeg razvoja polјoprivrede, i to
integralna polјoprivreda, organska polјoprivreda.
Integralna proizvodnja
Koncept integralne proizvodnje razvijen je krajem šezdesetih i početkom
sedamdesetih godina prošlog veka od strane međunarodne organizacije
za biološku kontrolu / Zapadno paleoartička regionalna sekcija
(IOBC/WPRS). Prema Kovačević (2010a) ovaj vid proizvodnje zasniva
se na korigovanju konvencionalne proizvodnje sa ograničenim
primenama đubriva i pesticida gde je dozvolјeno gajenje GMO-a i u
stočarstvu je dozvolјena veštačka oplodnja tzv. embriotransfer. Takođe
obuhvata otporne sorte i hibride, bilјni karantin, agrotehničke mere,
prognozu pojave štetnih organizama, fizičko - mehaničke mere, biološke
mere i hemijske mere.
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Organska proizvodnja
Organska polјoprivredna proizvodnja podrazumeva primenu svih
agrotehničkih mera koje isklјučuju upotrebu sintetičko – hemijskih
sredstava.
Međunarodna federacija pokreta za organsku polјoprivredu
(International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM)
definisala je osnovne standarde koji se baziraju na agroekološkim i
ekonomskim uslovima i tradiciji. Standardi dalјe definišu osnovne
principe organske polјoprivrede, a odnose se na princip zdravlјa, princip
ekologije, princip pravednosti i poštenih odnosa prema prirodi i životu,
princip negovanja i staranja sa odgovornim upravlјanjem proizvodnje,
princip ekonomskog profita i zaštite životne sredine (IFOAM, 2006).
Prema definiciji koju je dala Organizacija za hranu i polјoprivredu
(FAO), organska polјoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja
ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom i čini
zaokruženu i celovitu farmsku proizvodnju. Prirodni resursi kao što su
zemlјište, voda, vazduh i biodiverzitet koriste se na ekološki održiv
način i moraju se čuvati za buduće generacije. Prelazak sa
konvencionalne na organsku proizvodnju je proces koji traje minimum
tri godine uz posebne procedure (Kovačević, 2010b).
Korovi, bilo invazivni ili neivanzivni, predstavljaju ozbiljan problem
kako u prirodnim ekosistemima gde negativno utiču na prisutnu floru
tako i na poljoprivrednim površinama kao pratioci gajenih biljaka gde u
kratkom vremenskom periodu postaju dominantni korovi koji se teško
kontrolišu (Popov i sar., 2020). Visoke štete uzrokovane prisustvom
korova su smanjenje prinosa, često lošijeg kvaliteta, mehaničko gušenje
useva, snižavanje temperature zemljišta, količine vode i hranljivih
materija u zemljištu.
Poznato je da gajene biljke i korovi uspostavljaju različite odnose od
čega je najznačajnija kompeticija za prirodne resurse i životni prostor,
pri čemu se menja diverzitet i struktura biljnih zajednica u korist
korovskih vrsta (Fumanal et al., 2007). Prema Follak et al. (2013),
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia L) poseduje izuzetne
konkurentske kompeticijske odnose te pripada grupi ekonomski
invazivnih štetnih korova u Evropi i kod nas.
Sa druge strane, korovske vrste mogu biti i korisne kao zelenišno
đubrivo i stočna hrana. Pojedine vrste imaju lekovita svojstva, a koriste
se i za ispašu pčela.
Vrbničanin i Božić (2018) navode da najveći rizik predstavlja transfer
(prenos) gena koji su odgovorni za tolerantnost na herbicide. Transfer
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gena je proces koji se u prirodi neprekidno dešava između srodnih
gajenih i korovskih vrsta, odvija se u oba smera, pri čemu nastaju hibridi
usev-korov rezistentni na herbicide čije suzbijanje može predstavljati
veliki problem u biljnoj proizvodnji.
Prema mnogim istraživačima, preduslov za uspešno suzbijanje korovskih
vrsta je praćenje korovske flore na gajenim površinama i dobro
poznavanje biologije i ekologije korova. Mere suzbijanja mogu biti
preventivne, mehaničke, fizičke i biološke mere borbe. Primenom
navedenih mera uspešno se smanjuje zakorovljenost do nivoa koji ne
utiče na prinos gajene kulture, održava se zemljište bez semena korova i
njihovih vegetativnih organa uz maksimalno smanjenje zaštite useva
herbicidima.
Dugogodišnja intenzivna primena sintetičkih jedinjena dovela je do
pojave rezistentnih korovskih vrsta: štir (Amaranthus retroflexus), divlji
sirak (Sorghum halepense), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), čičak
(Xanthium strumarium), lipica teofrastova (Abuthilon teophrasti), iva
(Iva xanthifolia) i druge. Takođe, česta nekontrolisana primena herbicida
dovodi do zagađenja životne sredine te je sve veća potreba za uvođenjem
novog pristupa u suzbijanju korova.
Zaštita bilјa u održivoj proizvodnji
Integralna zaštita gajenih biljaka
Integralna zaštita, prema definiciji koju je dala Organizacija za hranu i
polјoprivredu (FAO), obuhvata primenu raznih metoda u cilјu suzbijanja
štetnih organizama iznad pragova njihove štetnosti pri čemu se prednost
daje prirodnoj regulaciji brojnosti štetnih organizama, a da se pri tome
zadovolјe ekonomski, ekološki i toksikološki uslovi.
Integralna zaštita biljaka od štetočina, parazita i korova (Integrated Pest
Managament-IPM) sistem je zaštite koji se zasniva na dobrom
poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove interakcije sa
uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i
šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole i preventivne mere
zaštite, primena bioloških i hemijskih mera u cilju ostvarenja optimalnih
prinosa uz minimalni ekonomski rizik. Sistem integralne zaštite ne
predstavlja jedinstven metod kontrole već serija odluka koje se donose
na osnovu evaluacije pojave štetočina i bolesti i primene najefikasinijih
metoda kontrole koja ne ugrožava ekosistem.
Organska zaštita gajenih biljaka
Organska zaštita zasniva se na minimalnoj upotrebi materija koje nisu
poreklom sa farme i modifikacijom agrotehničkih mera. Najveći problem
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u organskoj proizvodnji je zaštita biljaka, odnosno suzbijanje bolesti,
štetočina i korova, obzirom da nije dozvoljena upotreba pesticida. Sistem
kontrole štetnih organizama, pre svega, vrši se preventivnim i biološkim
merama koje su dozvoljene i propisane zakonom i pravilnicima o
organskoj proozvodnji. Jednu od bioloških mera predstavlja primena
dozvoljenih registrovanih biopesticida.
Savremena zaštita bilјa nove izazove rešava uvođenjem tehničkotehnoloških rešenja i dobre prakse, koja moraju da zadovolјe indirektne i
direktne mere.
Moguća tehničko tehnološka rešenja u zaštiti bilja
Poremećaji ekosistema i ugroženost živog sveta u celosti podstakli su
biološke cikluse kao što je kruženje biogenih elemenata i upotrebe novih
bezbednih tehnologija u polјoprivrednoj proizvodnji.
Jedna od novijih tehnologija su iz oblasti biofizike. Prema Gui et al.
(2013), istraživanja iz ove oblasti zasnivaju se na primeni električne i
magnetne energije u polјoprivredi za različite namene, za tretiranje
semena, rasada, rast bilјaka, u suzbijanju razvoja štetnih insekata i drugih
patogena. Biološka stimulacija semena pozitivno utiče na vitalnost,
izdržlјivost bilјaka i visinu prinosa u nepovolјnim klimatskim uslovima
(Cvijanović, 2017). Isti autor navodi da se prilikom stimulacije semena
gajene biljke stvaraju brži biofizički i biohemijski procesi u semenu što
ubrzava klijanje i nicanje biljke, samim tim dolazi do bržeg formiranja
habitusa, što negativno utiče na porast korova.
Interakcije elektromagnetne energije sa biološkim organizmima veoma
su složene. Svaki živi organizam reaguje drugačije na zračenje i
interakcije zavise od energije fotona (Vian et al., 2016).
Intezivno proučavanje efekata različitih vrsta zračenja na bilјni i
životinjski svet počelo je stvaranjem i razvojem zračenja koje je čovek
stvorio. Vrste i doze stimulacije su veoma raznovrsne (Araújo et al.,
2016).
Prema Parsi (2007), primenjene biozičke metode u poljoprivrednoj
proizvodnji mogu biti magnetna stimulacija, elektromagnetna stimulacija
semena, elektromagnetna stimulacija za suzbijanje korova, zračenje živih
organizama sa UV i gama zracima, ultrazvukom itd.
Poznato je da polјoprivredna proizvodnja danas zahteva deset puta više
energija nego u prošlom veku i sve je veća potreba da naučni istraživači
traže alternative kako bi povećali efikasnost i efikasnu upotrebu bilјne
energije (Coleman et al., 2019). Primena ovih tretmana smatra se
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ekološkom, jeftinom i neinvazivnom tehnikom (Cvijanović i Đukić,
2020).
Aplikacija sa električnom strujom
Prekomerna upotreba i laka dostupnost hemijskih proizvoda, pesticida i
đubriva doveli su do zaboravljanja fizičkih mera, ali i do ozbilјnih
ekoloških problema. Fizički tretmani su među najstarijim poznatim
tretmanima. Leon and Ferreira (2008) navode da fizičke mere suzbijanja
korova zajedno sa preventivnim, agrotehničkim, biološkim i hemijskim
su veoma značajne i nalaze svoju praktičnu primenu kako u
konvencionalnoj tako i u organskoj biljnoj proizvodnji.
Prema Bond et al. (2007), u fizičko termičke mere svrstavaju se primena
infracrvenih zraka, leda, vrele vode, vodene pare, električne struje,
mikrotalasa, elektrostatičkog polja, radijacije, lasera, ultraljubičastih
zraka, solarne energije i primena plamena.
Poslednjih godina zbog favorizovanja održive biljne proizvodnje poraslo
je interesovanje za primenu određenog napona i struje u suzbijanju
korova kao alternativna fizička mera.
Prema Diprose et al. (1978) napon od 8,4 kV uspešno se može koristiti u
suzbijanju ambrozije u usevu šećerne repe. Isti autori (Diprose and
Benson, 1984) navode da u zavisnosti od korovske vrste zavisi jačina
napona električne struje, gde je dovoljno koristiti napon od 6 do 25 kV.
Takođe, sprovedena su istraživanja 2015. godine u Poljoprivrednom
Institutu Slovenije, na eksperimentalnom polju „Jable“, na oglednoj
poršini 50m2 na kome je bio usev pšenice (Stanković et al., 2016). Cilj
rada je mogućnost suzbijanja ambrozije Ambrosia artemisiifolia L.
uređajem koji je prijavljen u Zavodu za intelektualnu svojinu i podneta je
međunarodna prijava patenta PCT/RS20015/000002. Uređaj se sastoji od
tiristorskog prekidača povezanog preko transformatora sa umnožačem
napona pri čemu napajanje uređaja može biti autonomno ili primenom
elektrodistributivne mreže.
Ambrozija je bila u fazi vegetativnog porasta do 30 cm. Na podparceli 5
m x 10 m je izbrojano 551 biljka, dok su biljke van ogledne parcele
predstavljale kontrolu. Na stabljiku biljke se prislonila horizontalna
elektroda, dok se u zemljište pobola druga elektroda koja ima funkciju
uzemljenja. Tretman biljaka bio obavljen na stablu u visini 7-20 cm od
površine zemljišta. Ovaj deo biljaka bio je izložen naponom od 25 kV, a
vreme ekspozijcije 1,5 sekundi.
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Tabela 1. Dinamika broja biljaka posle tretmana naponom inteziteta 25 kV
Ukupan broj
biljaka
pre tretmana

Vreme posle tretmana (dani)
2 dana

Ukupan broj
biljaka

5 dana

broj

%

broj

%

broj

%

347

62.9

204

37.0

551

100

551
Izvor: Stanković, Cvijanović, Đukić, 2016

Dva dana posle tretmana bilo je uništeno 63% ili 347 biljaka (tab. 1).
Ostale 204 biljke (37.0%) zadržle su delimično zelenu boju lista, dok je
donji deo stabla bio suv. U narednih tri dana preostale biljke bile su
potpuno suve, tako da posle pet dana od tretmana biljaka nije bilo ni
jedne zelene biljke ambrozije.
Mehanizam delovanja električne struje se odnosi na električni otpor
biljke, koji ujedno predstavlja parametar stanja biljke, jer sa povećanje
jačine struje, opada biljni otpor. Istraživanja Stanković (2012) ukazuju
da kada električna struja prođe kroz stabljiku korova, u korovu se
dešavaju biofizički i biohemijski procesi, nakon čega korov vene. Nakon
20-40 minuta bili su vidljivi rezultati delovanja protoka struje kroz biljke
(Slika 1 i 2).
Slika1. Izgled biljaka Ambrosia
artemisiifolia L. 20 min nakon tretmana

Slika2. Izgled biljaka Ambrosia
artemisiifolia L. 40 min nakon tretmana

Izvor: Stanković, Cvijanović, Đukić, 2016

Korišćenjem uređaja za uništavanje ambrozije ne zagađuje se životna
sredina. Reč je o ekološkom proizvodu jer uređaj za uništenje ambrozije
koristi određenu frekvenciju i struju, a ne hemijska jedinjenja.
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Efikasnost bioherbicida
Suzbijanje korova biološkim merama intenzivno se izučava poslednjih
godina. U svetu je veliki broj zemalja i stručnjaka uključen u ovu oblast
istraživanja kako u edukaciju tako i u komercijalizaciju biopesticida.
Kako Grahovac i sar. (2009) navode, biopesticidi se spravljaju od
korisnih mikroorganizama ili produkata njihovog metabolizma (toksini,
kristali, spore i antibiotici), biljnih ekstrakata i eteričnih ulja,
životinjoskog porekla, odnosno oni su alternativa hemijskim, sintetičkim
jedinjenjima. Mehanizam delovanja biopesticida na prouzrokovače
bolesti je antagonistički, može delovati na imuni sistem biljaka,
povećavajući njihovu otpornost, pri čemu su bezopasni za ljude i
ekološki bezbedni.
Glavna podela biopesticida izvršena je prema vrsti organizama koje
suzbijaju, na bioinsekticide, biofungicide, bioherbicide. Pozitivne strane
biopesticida su da nisu štetni za okolinu, ne ostavljaju toksične ostatke u
zemljištu i biljkama, brzo se razgrađuju, većinom su veoma selektivni tj.
utiču samo na onaj patogen kojem su namenjeni. Nedostaci biopesticida
su kratko vreme delovanja i duži period početka delovanja što iziskuje
veći broj tretiranja, toksičnost pojedinih biopesticida i za korisne insekte.
Napori istraživača usmereni su na proučavanje mogućnosti suzbijanja
korova korišćenjem njihovih prirodnih neprijatelja. Wapshere et al.
(1989) zaključuju da infekcijom korova sa nekim fitopatogenim
organizmima ili prenamnožavanjem insekata i drugih štetočina (npr.
grinja) može se značajno smanjiti brojnost neke korovske populacije, a
da primena bude bezbedna za gajenu biljku.
Kada je reč o bioherbicidima, njih čine jedinjenja koja sadrže mikrobe
poput bakterija i gljivica koje sprečavaju širenje korova. Pojedni
bioherbicidi sastoje se od eksudata fitotoksičnih biljaka (izazivaju
oštećenja) koje su prirodni antagonisti korovu koji se tretira.
Prema Dayan et al. (2009) pri ispitivanju herbicidnih svojstava etarskih
ulja bora (Pinus sp.), karanfilića (Syzygium aromaticum), limun trave
(Cymbopogon citratus) i mente (Mentha piperita), dobili su pozitivne
rezultate za širu upotrebu.
U istraživanjima Meseldžija i sar. (2017), različitim koncentracijama
primene od 1, 5 i 10% (v/v) etarskih ulja cimeta (Cinnamomum
zeylanicum Blume) i karanfilića (Syzygium aromaticum L.) pokazala su
visoku efikasnost u suzbijanju Datura stramonium i Stellaria media.
Nakon jednog sata, uočene su hlorotične i nekrotične pege zbog gubitka
turgora. Visoka efikasnost ulja cimeta i karanfilića postignuta je pri
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koncentraciji 5 i 10% (v/v). Potpuno propadanje korovskih biljaka
nastupilo je već 48h od njihove primene.
Bioherbicid se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i dvogodišnjih
uskolisnih i širokolisnih korova, bezbojan je, uljast sa oštrim mirisom.
Formulacija sredstva čini koncetrat za emulziju. Preparat se sastoji od
pelargonijske kiseline, koja se izdvaja iz ekstrata biljaka roda
Pelargonium, gde su najzastupljenije biljne vrste muškatle. Deluje
isključivo kontaktno, brzo i vidljivo, 2 sata nakon primene.
Temperaturni uslovi za vreme tretiranja utiču na brzinu delovanja, te
ukoliko je temperatura 25˚C delovanje počinje nakon 3 sata, a ukoliko je
10˚C delovanje nastaje 2-4 dana.
Mehanizam delovanja se odnosi na uništavanje biljne membrane što
uzrokuje vrlo brzu dehidraciju tkiva. Nema sistemičnih svojstava, ne
uništava korenov sistem korova.
Ispitivane korovske vrste bile su: maslačak, palamida,mišjakinja,
svračica i veliki muhar pri različitim koncentracijama i primenjenim
dozama preparata u 4 l vode
Tabela 2. Primenjene koncentracije i količine preparata u 4 l vode
Koncentracija

Primenjene količine pelargonijske kiseline u 4 l vode

2%

80 ml

4%

160 ml

6%

240 ml

8%
Izvor: Autori

320 ml

Tretirani korovi su različito reagovali na primenjene različite
koncentracije bioherbicida. Već nakon tri dana nakon tretmana su se
učila uvenuća korovskih biljaka. Sa koncetracijom od 2% uvenuće
nadzemnog dela korova je vidljivo bilo nakon 7, potpuno uvenuće nakon
14 dana, a već 30 dana nakon tretmana korov se obnovio iz neoštećenog
korenovog sistema.

114

Slika 3. Uticaj pelargonijske kiseline pri koncentracije 4%, nakon 1 dana, 3, 7 i 30
dana, Izvor: Autori

Izvor: Autori

Sa rastom koncentracije, uvenuće korova je bila brža. Kao što se i
pretpostavljalo, herbicid u koncentraciji od 8% je najbrže i najuočljivije
počeo da deluje na uvenuće korova, već nakon 3 dana, a potpuno
uvenuće od 5 dana nakon tretmana. Nakon mesec dana, kod svih
primenjenih koncentracija, prestaje uticaj bioherbicida i novi izdanci bez
smetnje rastu, a tretirani korovi su već potpuno obnovljeni i zeleni (Slika
3 i 4) .
Slika 4. Uticaj pelargonijske kiseline pri koncentracije 8%, nakon 1 dana, 3, 7 i 30 dana

Izvor: Autori
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Zaklјučak
Budućnost zaštite bilja leži u interakciji već postojeće prakse i znanja,
novih tehnologija i metoda i specifičnih proizvoda, sa glavnim ciljem –
zaštita životne sredine. Navedene biofizičke i biološke metode je
potrebno dodatno usavršiti i učiniti lako dostupnim.
Neki rezultati su ohrabrujući, pa se očekuje da navedene mere budu
efikasne i ekonomične sa dugoročnim delovanjem.
Potrebno je još istraživanja da bi se utvrdilo primenjivost ovih
nehemijskih metoda za suzbijanje korova.
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POSSIBILITY OF APPLYING SOME TECHNICALTECHNOLOGICAL METHODS IN WEED CONTROL IN
SUSTAINABLE PRODUCTION
Marija Cvijanović1, Vojin Đukić2, Zlatica Miladinov3, Vojin Cvijanović4,
Gordana Dozet5, Nenad Đurić6
Abstract
Sustainable agricultural production is becoming increasingly popular
and requires the formation of alternative methods of plant cultivation.
Special attention is directed to the research of new methods in plant
protection for combating weeds, as it is forbidden to use synthetically
produced herbicides. The essence of plant protection consists of
preventive measures such as biophysical methods, with the application
of various biological means of protection.The aim of this paper is to
present the research performed in order to find new measures in plant
protection in weed control. The development of biophysical methods can
be reflected in the efficiency of using the apparatus with a voltage of 25
kV, exposure of 1.5 s, on ambrosia after wheat harvest. The first results
were visible after 20 minutes, and the total number of plants in the
treatment was destroyed after 5 days. Also, the study is the biological
efficiency of bioherbicides based on pelargonium acid in controlling
various weeds in a concentration of 2, 4, 6 and 8% in 4 l of water. The
concentration of 8% had the fastest and best effect on the wilting of the
examined weeds.
Keywords: sustainable production, plant protection, weeds, electric
current, bioherbicides
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ПРОИЗВОДНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЗГОЈА ОВАЦА
РОМАНОВСКЕ РАСЕ
Никола Љиљанић1, Никола Ковачевић2
Апстракт
Интензивнији узгој Романовске расе у Републици Србији је новијег
датума, а основни разлог је повећана плодност и добијање већег
броја јагњади на 100 оваца 150 – 200 јагњади. Овце су, такође,
полицикличне и јагње се 3 пута за 2 године па број јагњади на 100
оваца на годишњем нивоу иде и до 350. Наиме, основна производња
у овчарству је производња јагњећег меса па је самим тим
потражња за приплодним јагњадима повећана што ову расу чини
атрактивном за узгој. Прираст јагњади је мало лошији у односу на
друге расе па јагњад постижу 30 – 35 кг телесне масе у узрасту од
4-5 месеци. Предмет рада је анализа пословног резултата у
производњи јагњади на породичном газдинству.
Кључне речи: романовска раса, производња јагњади, пословни
резултат
Методе рада и извори података
Рад, поред осталог, разматра и могућности унапређења овчарства у
оквирима општих агроеколошких услова и ширег каракатера
пословног амбијента за развој сточарства (Арсић и сар., 2011;
Лончар и Ристић, 2011). Приликом израде рада коришћено је више
метода. Путем интервјуа са произвођачем прикупљени су сви
релевантни подаци о организовању послова, вођењу евиденције,
начина прибављања и добијања инпута у ратарској производњи и
производњи јагњади. Прикупљени подаци обрађени су адекватним
калкулативним методама (Гогић, 2005). Применом истих,
израчунати су показатељи успешности пословања. Извори података
су личне евиденције пољопривредних произвођача, као и
релевантна домаћа и страна литература. Анализирано је стадо од
150 оваца Романовске расе у брдско-планинском пределу.
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Најзначајније особине овог генотипа упоређене су са праменком,
као примитивном балканском расом (Петровић, 2002; Главна
одгајивачка организација, 2016). Исхрана оваца је посматрана како
кроз организациону, тако и економску призму (Гутић и сар., 2006).
Резултати испитивања
Посматрано газдинство смештено је у брдско-планинском пределу.
Бави се узгојем оваца расе романовска и поседује запат од 150
оваца. Просечна плодност оваца је 280 јагњади на 100 оваца.
Романовска раса је настала у Русији и одликује се плодношћу од
200-250%, што у случају домаће праменке није преко 110%
(Петровић, 2002).
Према извештају Института за сточарство, 2016. године просечна
плодност оваца романовске расе износила је 304 јагњади на 100
оваца, уз телесну масу јагњади на рођењу од 2,75 kg и телесну масу
на залучењу 27,85 kg. Исти извор наводи податке према којима је
плодност виртемберг расе износила 144 јагњади на 100 оваца, уз
телесну масу јагњади на рођењу од 3,71 kg и телесну масу на
залучењу 28,48 kg (Главна одгајивачка организација, 2016).
У Србији се тренутно гаји око 1,7 милиона оваца, а у протеклих
десет година укупна количина произведеног меса оваца у Србији
креће се испод 20.000 тона а потрошња овчијег меса је испод 3
килограма по становнику. Повољни агроеколошки услови, велике
површине природних пашњака, добра генетика и посвећеност раду
представљају добру и квалитетну основу за развој овчарству у
брдско-планинским крајевима (Петровић и сар., 2010). Субвенције
које се односе на квалитетна приплодне грла као и потписани
споразуми о извозу јагњећег меса ка Турској и Кини отварају
реалну могућност за још већом експанзијом у овом сектору
сточарске производње.
Унапређење квалитета овчарских производа, са посебним освртом
на оне артикле који могу да допринесу очувању здравља потрошача,
постаје имератив у иностранству. Потрошачи који захтевају такав
квалитет постају значајна циљна група. Они јасно знају какав
квалитет јагњетине желе. То су производи добијени од животиња
гајених на паши. Јагњетина богата у омега-3 мастима и другим
квалитетним хранљивим материјама. Трговци прате захтеве
потрошача, тако да овакви производи све чешће налазе своје место
на полицама трговачких радњи. Како малих маркета, тако и великих
трговинских ланаца. Томе погодује чињеница да се у иностранству,
у структури потрошачког тела, увећава удео етничких група, које су
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у традиционалној исхрани оријентисане баш на овакве производе. У
Канади се очекује да ће овакви трендови погодовати повећању
бројности оваца, као и да ће потенцијално увећати извоз за САД
(Gooch et al., 2006).
У табелама 1 и 2 приказане су упоредне калкулације овчарске
производње са идентичним трошковима производње у различитим
тржишним условима. Наиме, у табели 1 приказана је калкулација са
продајом 50 % женске јагњади за приплодним материјал док је
других 50 % продато као товни материјал. Обзиром да товни
материјал постиже знатно нижу цену тако је укупан приход
газдинства знатно мањи и износи 8.092.650 динара. Са друге стране,
у табели 2 приказана је калкулација са продајом 100 % женске
јагњади за приплодни материјал а само мушке јагњади као товни
материјал и укупан приход газдинства износио је 10.857.450 динара.
Разлика у укупном приходу је врло значајна за газдинство и износи
око 2,8 милиона динара.
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Табела 1. Аналитичка калкулација производње при продаји 50% женске јагњади
као приплодни материјал
Јед.
Јед. Укупан
Приход
Кол.
Цена
%
мере
мере
износ
дин/
1.
Мушка јагњад
210
ком 8320.00
1,747,200 21.59
грло
дин/
2.
Женска Јагњад за тов
90
ком 7280.00
655,200
8.10
грло
дин/
3. Женска Јагњад за приплод 90
ком 40000.00
3,600,000 44.48
грло
дин/
4.
Стајњак
95
тона 1500.00
142,500
1.76
t
дин/
5.
Субвенције по грлу
150
грло 7000.00
1,050,000 12.97
грло
дин/
6.
Вуна
375.0
кг
50.00
18,750
0.23
kg
дин/
7. Подстицај за товну јагњад 300
грло 2000.00
600,000
7.41
грло
Излучене овце
дин/
8.
31
грло 9000.00
279,000
3.45
и овнови
грло
A.
УКУПАН ПРИХОД
дин 8.092.650 100.00
Варијабилни трошкови
Концентрат
грло/
дин/
1.
420
1152.00
483,840 19.58
за јагњад
год
грло
Кабаста сточна
грло/
дин/
2.
150
3018.60
452,790 18.32
храна
год
грло
грло/
дин/
3.
Испаша
150
638.40
95,760
3.88
год
грло
Ветеринарске
грло/
дин/
4.
150
500.00
75,000
3.04
услуге и лекови
год
грло
Концентрат
грло/
дин/
5.
150
2847.00
427,050 17.28
за овце
год
грло
Превентива
грло/
дин/
6.
420
1000.00
420,000 17.00
јагњади
год
грло
Дизел
7.
1200 L/год 150.40 дин/л 180,480
7.30
гориво
Потрошни
дин/
8.
12
месец 3000.00
36,000
1.46
материјали
месец
Трошак
грло/
дин/
9.
150
1000.00
150,000
6.07
селекције
год
грло
Синхронигрло/
дин/
10.
150
1000.00
150,000
6.07
Зација еструса
год
грло
дин 2,470,920 100.00
Б.
УКУПНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ
дин 5,621,730 0.00
В.
БРУТО МАРЖА (А –Б)
Извор: Обрачун аутора
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Табела 2. Аналитичка калкулација производње при продаји 100% женске јагњади
као приплодни материјал
Јед.
Јед.
Укупан
Приход
Кол.
Цена
%
мере
мере
износ
Мушка
дин/
1.
210
ком 8320.00
1,747,200 16.09
јагњад
грло
Женска
дин/
2.
180
ком 40000.00
7,200,000 66.31
јагњад
грло
дин/
3.
Стајњак
95
тона 1500.00
142,500
1.31
t
Субвенције
дин/
4.
150
грло 7000.00
1,050,000
9.67
по грлу
грло
дин/
5.
Вуна
375.0
кг
50.00
18,750
0.17
kg
Подстицај за
дин/
6.
210
грло 2000.00
420,000
3.87
товну јагњад
грло
Излучене овце
дин/
7.
31
грло 9000.00
279,000
2.57
и овнови
грло
A.

УКУПАН ПРИХОД

Варијабилни трошкови
грло/
дин/
420
1152.00
год
грло
грло/
дин/
150
3018.60
год
грло
грло/
дин/
150
638.40
год
грло
грло/
дин/
150
500.00
год
грло
грло/
дин/
150
2847.00
год
грло
грло/
дин/
420
1000.00
год
грло
1200 L/год 150.40 дин/л
дин/
12
месец 3000.00
месец
грло/
дин/
150
1000.00
год
грло
грло/
дин/
150
1000.00
год
грло

1.

Концентрат за јагњад

2.

Кабаста сточна храна

3.

Испаша

4.

Ветеринарске услуге и
Лекови

5.

Концентрат за овце

6.

Превентива јагњади

7.

Дизел гориво

8.

Потрошни материјали

9.

Трошак селекције

10.

Синхрони - зација
еструса

Б.

УКУПНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ

В.

БРУТО МАРЖА (А –Б)

Извор: Обрачун аутора
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дин

10,857,450 100.00

483,840

19.58

452,790

18.32

95,760

3.88

75,000

3.04

427,050

17.28

420,000

17.00

180,480

7.30

36,000

1.46

150,000

6.07

150,000

6.07

дин

2,470,920

100.00

дин

8,386,530

0.00

Закључак
Овчарска производња у Србији једина бележи тренд раста у оквиру
сточарске производње у смислу бројног стања, али још увек
недовољно у односу на потенцијале пашњачких површина. На
резултат пословања пољопривредних газдинстава која се баве
овчарском производњом утиче доста фактора од којих су
најзначајнији оптималан одабир расног састава и одговарајућа
технологија гајења. Оно што је неизвесно у оваквој производњи
јесте потреба за приплодним материјалом на тржишту и то одређује
у ствари број јагњади која ће послужити за клање као товна јагњад.
Уколико се ради о племенитим расама које имају повећану
потражњу највећи број женске јагњади продаје се као приплодни
подмладак што значајно утиче на пословни резултат газдинства.
Романовска раса спада у атрактивне расе па је лако продати сву
женску јагњад у приплодни материјал, међутим треба рачунати и на
повремена засићења тржишта и немогућност продаје комплетног
женског подмладка у приплодне сврхе. На основу приказаног може
се закључити да је перспектива у производњи приплодног
материјала обзиром да такав начин продаје женске јагњади
представља еквивалент већег степена финализације прооизвода.
Стварањем услова за проширење тржишта приплодног материјала у
земље региона дошло би до повећања тражње и значајно би се
побољшала рентабилност домаћих одгајивача оваца. Оно што је
неопходно за постизање овог циља је добра селекција и оптимални
услови гајења како би романовска раса која се гаји код нас постигла
што боље производне резултате.
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PRODUCTION INDICATORS OF ROMAN SHEEP BREEDING
Nikola Ljiljanić1, Nikola Kovačević2
Abstract
The intensive breeding of the Romanov breed in the Republic of Serbia is
of a more recent date, and the main reason is the increased fertility and
obtaining a larger number of lambs per 100 sheep, 150-200 lambs.
Sheep are also polycyclic and they give birth to lambs 3 times in 2 years,
so the annual number of lambs per 100 sheep goes up to 350. Namely,
the basic production in sheep breeding is the production of lamb meat,
so the demand for breeding lambs has increased as this breed makes it
attractive for breeding. The growth of lambs is slightly worse compared
to other breeds, so lambs gain from 30 to 35 kg of body weight at the age
of 4-5 months. The subject of this paper is the analysis of the business
result in the production of lambs on the family farm.
Keywords: romanov breed, lamb production, business result
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ПОЉОПРИВРЕДА КАО ФАКТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА1
Драго Цвијановић2, Немања Пантић3, Иван Милојевић4, Миливоје
Ћосић5
Апстракт
Привредни развој се не може посматрати одвојено од развоја
пољопривреде. Врло често је достигнути ниво развоја
пољопривреде показатељ привредног развоја. Начин организовања
пољопривредне производње константно је подложан променама
што се може видети и посматрајући га кроз цивилизацијски развој
друштва. Специфичност пољопривреде је и у томе што је то
производна делатност која представља базу за финансирање
других непроизводних делатности. Из тог разлога је интервенција
државе од великог значаја. Мерама економске политике, кроз
подстицаје и субвенције треба стимулисати становништво да се
баве овом делатношћу. Искуство показује да то последњих, не
само година, већ и деценија није случај. Учешће буџета који се
издваја за пољопривреду је последњих година готово константа,
мада то треба узети са резервом јер у апсолутном смислу, због
раста буџета, ипак има помака, али малих. Од великог значаја је и
искоришћавање компаративних предности око којих треба
дефинисати пољопривредну производњу.
Кључне речи: пољопривреда, привредни развој, економске мере,
фактори развоја пољопривреде.
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Увод
Цивилизацијски развој је уско повезан са привредним развојем.
Значајно место не само економском, односно у привредном развоју
има пољопривреда. Разлози за таквим ставом леже у бројним
чињеницама које не могу бити оспорене. Наиме, како у давној
прошлости, тако и данас, пољопривреда и производи њене
делатности представљају услов физичке егзистенције појединца па
тиме и целог друштва (Ђурић, 2015). Међутим, технолошки
напредак у приступу њене производње знатно је скратио потребно
време за производњу пољопривредних производа по јединици.
Ипак, са друге стране, раст броја становника поставио је високе
стандарде како у квалитативном тако и у квантитативном смислу па
опстанак човечанства и пољопривреде у тесној је вези са нивоом
економског, односно привредног развоја који мора одговорити свим
захтевима модерног друштва (Томић, Томић, 2011). Растуће
потребе становништва и неопходност њиховог задовољења
условљава велики број људи укључених у њене активности што је
случај од далеке прошлости па до данас. Треба имати у виду и
карактер пољопривредне делатности који се разликује од свих
осталих јер је условљен временским, односно климатским условима
и променама. Зато је њен плански и сезонски карактер изразит у
односу на остале привредне делатности (Радовић, 2015). Такође, од
њеног настанка који апроксимативно иде у далеку прошлост и то до
8000 година пре нове ере па до данас, развој ове делатности је
толики да је оно што се може поредити са далеким историјским
освртом једино њено етимолошко одређење. Њен развој последично
прати и привредни развој и развој свеукупне цивилизације
(Grabovski and Self, 2006). У почетку ручни, односно мануелни
карактер, је током историје замењен машинским начином обраде
који се може определити, пре свега, индустријским револуцијама и
то најпрецизније првом индустријском револуцијом крајем 18. века
када је дошло до свеукупне револуције, а не само у области
пољопривредне производње (Филиповић и Шапић, 2020). Више
хиљада година било је потребно да се направи потпуни заокрет не
само у начину производње већ и размишљања (Harris and Fuller,
2014). Као последица тог процеса јавља се значајно већа
продуктивност и економичност, а тиме и профитабилност и оставља
простора и времена за напредак у другим областима привређивања
(Rehman et al., 2016). Тада пољопривреда мења свој карактер и
позицију укупног економског развоја. Поред егзистенцијалне
цивилизацијске улоге коју је имала вековима, постаје једна од
главних полуга укупног економског развоја (Papadopoulos and
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Markopoulos, 2015). Не само пољопривреда већ и остале привредне
делатности временом добијају измењене улоге (Papadopoulos, 2014).
Економска теорија се мења и допуњује, ставови се преиспитују,
школе научних мисли преплићу, али оно што, без обзира на појавне
облике свих економских теорија остаје, је централно место
пољопривреде у развоју друштва и целокупног економског, односно
привредног система једног система (Пантић, 2017).
Фактори пољопривредног развоја
Комплексност пољопривреде са собом носи и опречне ставове по
многим питањима па и по томе који су најзначајнији фактори њеног
развоја у свеукупном економском развоју. Постоји много подела од
којих је готово свака била предмет обостраних похвала, али и
критика (Пантић, 2016). Критика сваке теорије и става темељ је
настанка нове и тај круг је, бар за сада, без краја. Треба стремити
идеалној подели, идеалном решењу, јер ће у тој ситуацији свака
мера економске политике која је усвојена, а касније и праћена, бити
лакше валоризована и подложна промени и корекцији (Пантић и
Милојевић, 2019). Kao najznačajniju i najsveobuhvatniju treba navesti
sledeću podelu:
1. Радна снага (у пољопривреди);
2. Природни ресурси;
3. Достигнути ниво технолошког развоја;
4. Инфраструктура;
5. Организација пословања;
6. Информациона технологија.
Анализу радне снаге треба разматрати и са квантитативног и са
квалитативног аспекта, мада се то поклапа и преплиће са анализом
свих осталих фактора. Наиме, за адекватну пољопривредну
производњу неопходан је одређен квантитет радне снаге који је
довољан да одговори захтевима тржишта (Илић и сар., 2020).
Међутим, више не значи и боље. Превелики број радника на једном
простору може бити и контрапродуктиван јер, најпростије
наведено, то би значило да радници могу ометати једни друге при
обављању активности. Из тог разлога неопходно је одређивање
максималног броја радника који могу продуктивно радити на неком
обрадивом тлу. Принцип одређивања своди се на процену
доприноса сваког радника укупној производњи одређене културе
(Sin et al., 2020). Док год укупна производња са сваким запосленим
радником расте, економски је оправдано запошљавати нове
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раднике. У супротном се ствара додатни трошак. Следећа табела
представља илустративни пример наведеног.
Табела 1. Илустративни пример економске оправданости запошљавања радника

Број радника

Укупан производ

1

8

Маргиналан
производ
8

2

17

9

3

28

11

4

41

13

5

54

13

6

65

11

7

74

9

8

81

7

9

85

4

10

83

-2

Извор: Прорачун аутора

Увидом у табелу 1 може се видети кретање производње са сваким
додатним запосленим радником. Ако је запослен само 1 радник,
укупна производња је 8 јединица неког производа (у овом случају
мање је битна природа производа). Уколико се на обрадивој
површини запосли додатни радник, укупна производња ће
последично порасти са 8 на 17 јединица производа. Дакле, додатни
радник утицао је на раст производње за 9 јединица производа. То је
и представљено колоном „Маргинални производ.“ Док је вредност
маргиналног производа позитивна има економске оправданости
запошљавати нове раднике. Међутим, кретање маргиналног
производа има своје фазе. Његова позитивност може бити растућа,
константна и опадајућа. Види се да до четвртог запосленог радника
он је све већи и већи (најпре 8, па 9, 11 и 13) а то је у економској
теорији дефинисано законом растућих приноса (раст производа по
све већој стопи). Тада није упитно да ли је потребно запослити
додатне раднике већ је готово неопходно. Са петим запосленим
радником производња расте са 41 на 54 јединица производа, а
маргинални производ је 13, исто као и у случају четвртог
запосленог радника. Ситуација када је раст производње додатног
радника идентичан расту претходног радника онда је то у
економској теорији препознато као закон константних приноса.
Након петог радника, маргинални производ је све мањи, али је и
131

даље позитиван све до деветог ангажованог радника, а дефинисан је
законом опадајућих приноса. Десети запослени радник
(не)доприноси расту производње са -2 јединице производа што
значи да се његовим ангажманом укупна производња смањује и то
је граница економске оправданости запошљавања јер десети радник
представља двоструко додатни трошак (мања производња и
надница). У ери технолошког напретка живи рад је замењен
опредмећеним, проста радна снага је мање тражена него било када у
историји, а то ће бити објашњено у анализи осталих фактора.
Природни ресурси су незаобилазан фактор у анализи
пољопривредне производње и један од искључујућих фактора. У
уводном делу назначено је да је пољопривредна производња
условљена климатским факторима и променама на које човек, уз
сав технолошки напредак, не може значајно утицати. Природа се
може обликовати у одређеној мери, али клима и састав земљишта су
фиксни фактори који производњу у великој мери условљавају. Зато
је неопходна детаљна анализа свих ових чинилаца који стављени у
једначину дају идеално решење и дефинишу компаративне
предности које једна економија мора искористити. Територија
Републике Србије има значајних компаративних предности у
производњи разних пољопривредних култура (шљива, малина,
житарице) него већина земаља у окружењу, а и на ширем
географском подручју. Економски пољопривредни бенефити могу
настати искључиво реализацијом компаративних предности, а
никако других. За тако нешто није довољна само иницијатива, читав
систем мора постојати иза тога о чему ће касније бити речи.
Говорећи о достигнутом нивоу технолошког развоја заправо се
говори о цивилизацијској тековини која је коренито изменила све
облике привређивања па тиме и пољопривреде. Међутим, глобално
је дошло до знатног напретка без изузетака, али са значајним
диспропорцијама посматрано по деловима света и државама. Није
напредна технологија (ту се пре свега мисли на најнапреднију)
доступна свима у истом периоду. Њена доступност условљена је
финансијским капацитетима друштва и појединца, односно
достигнутим степеном економског развоја. Тиме се улази у
зачарани круг жеља, могућности и слуха извршних власти. Из тог
разлога, ако се ограничи на територију ЕУ, приступ разним
фондовима пољопривредног развоја је кључан, а њихов буџет
условљен је буџетом ЕУ и циљевима који у пројектованом периоду
могу бити другачији. Без обзира на то, пољопривредни фонд земаља
чланица, али и оних који то нису, углавном је довољна база која
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може послужити у остваривању зацртаних пољопривредних
циљева.
Неодвојивост степена економског развоја и пољопривреде огледа се
и у инфраструктурној бази једне економије. Пољопривредна, као и
свака друга производња, значајним је делом намењена извозу
(поготово оних производа у чијој производњи држава има
комплементарне предности), а делом за домаћу потрошњу. Путна
инфраструктура кључна је како за извоз производа тако и за
покретање саме производње. Доступност пољопривредном
земљишту значајан је фактор покретања делатности на истом. У
већини земаља бивше СФРЈ, са посебним акцентом на Србију и
БИХ, јако је лоша ситуација, поготово у руралним подручјима чија
неприступачност
онемогућава
максимално
коришћење
пољопривредно плодних локалитета. За промену такве ситуације од
кључног је значаја улога државе и њена активност кроз капиталне
инвестиције које ће не само олакшати већ и привући додатне
предузимаче и покренути ланац пољопривредне производње у оним
подручјима где то није био случај.
Организација пословања великих пољопривредних газдинстава
може се стећи на два начина:
 школовање и усавршавање;
 искуство.
Растуће потребе за производњом захтевају како квантитативан тако
и квалитативан раст. Он може бити утемељен на знању и искуству у
производњи одређене културе. Менаџерске способности од
кључног су значаја у пробоју производа на тржиште али, ма колико
оне изразите биле, ако нису поткрепљене одговарајућим
квалитетом, успех није дугорочно загарантован. Менаџерство у
пословању данас је много олакшано јер је доступност информација
много већа и проток информација много бржи него раније.
Интернет и доступност великог броја информација, међу којима
има многих о пословању конкурената, даје тржишну шансу за
иновативност која ће бити основ успешног пословања.
Улога државе у развоју пољопривреде
Сви наведени фактори могу се сматрати неопходним, али не и
довољним условима за развој пољопривреде. Економска политика и
подразумеване мере морају бити усмерене ка овој делатности. То је
посебно важно у оним државама које имају компаративних
предности у производњи неке културе. Хармонизација економских
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политика парцијално је спроведена и то како географски тако и
секторијално што мерама усвојених економских политика
ограничавају дејство. Наиме, диспропорције у нивоу економског
развоја уз другачије мере чине процес упоређивања отежаним, а
закључке и законитости које би могле да се примете готово
немогућим. За то још увек нема довољно воље пре свега. Разлог је,
између осталог, административне природе јер би подразумевао
промену читавог система правилника и одлука. За тако нешто би
требало доста времена што је у данашњем времену привређивања и
начина живота готово немогуће. Зато се углавном користе примери
добре праксе успешних земаља. Ипак, успех у једној не повлачи
нужно успех у другој са другачијим системом функционисања
привреде. Јављају се аномалије и грешке које се огледају у
изгубљенoм времену и изгубљеном новцу. Из тог разлога у великом
броју земаља и даље је присутан конзервативан приступ постепене
промене који не оставља простор за велике губитке, али и не отвара
шансу за велике добитке и бенефите за једну привреду. Улога
државне интервенције је кључна и то посебно у делу издвајања
средстава за ову делатност. Наредни график показује учешће
издвајања за пољопривреду у укупном буџету Републике Србије.
График 1. Учешће буџетских издвајања за пољопривреду у периоду 2008-2018.
године

7

6
5

4
3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Извор: Закон о буџету Републике Србије

Као почетна година посматраног периода узима се 2008. година.
Она представља почетак периода велике светске економске кризе
која је утицала на погоршање финансијске ситуације не само у
Републици Србији већ и у целом свету. Многи сектори су њом били
захваћени, а график јасно указује да су издвајања из укупног буџета
опала у области пољопривреде. Тек је 2012 године достигнут ниво
из 2008. године након које је још две године забележен благи
пораст, а рекордни је забележен 2014. године и то на нивоу од 6%.
У периоду 2014-2017. година евидентиран је пад учешћа
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пољопривредног буџета у укупном буџету, а 2018. године је дошло
до раста.
У буџетским издвајањима за пољопривреду доминирају буџетска
средства за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.
Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју прописани су
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који
подстицаје класификује као: директна плаћања, подстицаје мерама
руралног развоја, посебне подстицаје и кредитну подршку. Такође,
исти закон прописује начин коришћења подстицаја, опште услове за
остваривање права на подстицаје, као и минималне износе
подстицаја. С друге стране, конкретни износи подстицаја и
расподела буџетских средстава по врстама подстицаја за сваку
буџетску годину, као и максимални износи средстава за сваку меру,
прописани су годишњом уредбом о расподели подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју. Детаљни услови и критеријуми
за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном
развоју за поједине врсте мера прописани су правилницима и
другим подзаконским актима. Директна плаћања представљају
најзначајнију ставку подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју с обзиром да је у просеку око 87% средстава опредељених
за подстицаје намењено управо за директна плаћања. Након
дугогодишњег ниског издвајања за подстицаје мерама руралног
развоја, у 2017. години бележи се значајно повећање учешћа ове
врсте подстицаја у укупним средствима опредељеним за подстицаје,
чиме просечно петогодишње учешће oд 2014. године буџет МПШВ
укључује како средства за пољопривреду, тако и средства за област
заштите животне средине. У обрачун није укључен износ обавеза из
претходног периода и/или обавеза које доспевају за исплату у
текућој години. Просек периода 2013-2017. године подстицаја
мерама руралног развоја достиже ниво од 9,6%. Посебни
подстицаји учествују у просеку са око 1,6% у укупним
подстицајима, што је, у контексту постојећег нивоа буџета и
узимајући у обзир претходно дугогодишње искуство у
имплементацији, задовољавајући ниво, који омогућава реализацију
неопходних институционалних и пратећих активности за
имплементацију осталих мера пољопривредне политике и политике
руралног развоја. У просеку је око 2% укупно опредељених
средстава за подстицаје намењено кредитној подршци.
Следећа табела показује мере за развој пољопривреде у периоду
2018-2020. године.
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Табела 2. Мере за развој пољопривреде у периоду 2018-2020. године у мил.
динара

2018.

2019.

2020.

Директна плаћања

21.268

21.784

22.307

Мере уређења тржита

-

-

438

Посебни подстицаји

255

255

255

Кредитна подршка

800

800

800

Укупно

22.324

22.839

23.800

Извор: Национални програм за пољопривреду за период 2018-2020. године

Табела показује да у посматраном периоду није дошло до промене
посебних подстицаја као ни кредитне подршке. Обе категорије су
на нивоу од 255 и 800 мил. динара респективно. Дошло је до
незнатног пораста директних плаћања, а најзначајнија промена је
издвајање за мере уређења тржишта, које су се први пут појавиле
2020. године и то у износу од 438 мил. динара.
Државна економска активност у области пољопривреде нужан је
фактор не само пољопривредног развоја већ и укупног економског
развоја једне државе. Такви примери могу се наћи на примерима
развијених земаља ЕУ, које, за разлику од већине земаља нашег
окружења, немају компаративних предности у производњи већине
култура. Без обзира на ту чињеницу, оне ипак улажу све напоре
како би сво стечено знање максимално исцрпели у сврху
унапређења пољопривредне делатности. Без обзира на то што се
могу сматрати увозно зависним земљама, ипак успевају да буду
квалитативно и ценовно конкурентни. Главни разлог за такву
позицију лежи у детаљној анализи предности и слабости свих
предузетих државних активности из којих се црпи максимални
бенефит за сваку усвојену и имплементирану економску меру.
На носиоцима економске политике је да сво своје стечено знање
искористе у сврху раста и развоја пољопривреде. Битан заокрет
мора настати у начину размишљања и схватања да пољопривреда
мора бити покретачка снага економског раста и развоја. Природни
положај Републике Србије, плодност и предодређеност земљишта
морају диктирати и њен економски прогрес и што више потенцијала
усмерити у ову делатност. Индустрија ствара значајне вишкове
производње, али и захтева велика улагања у отпочињање
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производних процеса. Колико год да је потребно улагати у развој
пољопривреде, ипак је то готово неупоредиво спрам улагања у
индустрију. Квалитет производа са ових простора врхунског је
квалитета и мора бити неупоредив спрам многих. Међутим,
квалитет без квантитета онемогућава стварање великих профита.
Производи јесу препознатљиви на светском тржишту, али не и
учестали. Простора за то свакако да има, пут је трасиран, али још
много тога мора бити реализовано како би пољопривреда заузела
место на светском тржишту које јој географским положајем и
припада.
Закључак
Развој цивилизације од њеног настанка до данас сложен је и
дуготрајан процес са многобројним прелазним фазама. У готово
свим појавним облицима пољопривреда се издваја као један од
носилаца економске активности. У почетним фазама развоја
друштва имала је пре свега карактер делатности неопходне за
физичку егзистенцију појединца и друштва. Са осавремењавањем и
развојем друштва увек се развијала у сличном темпу. Њен развој
отворио је многе могућности, али и поставио велике проблеме.
Државна интервенција у једном тренутку је постала кључан фактор
њене заштите ради унапређења све економског система. За разлику
од почетних стадијума развоја цивилизације кад је имала задатак
физичке егзистенције појединца, постала је кључан фактор
економске егзистенције савременог друштва. Неке привреде су то
уочиле пре других а као резултат имају развијенији пољопривредни
сектор заснован на знању и искуству које служе као пример
другима. Од кључне важности је коришћење компаративних
предности које државе на Балкану још увек нису у довољној мери
валоризовале. Чак су и издвајања из државног буџета на примеру
Србије у последњој деценији готово константна са честим
периодима смањења учешћа пољопривредног буџета. Интересовање
за пољопривреду је врло мало јер концепт модерне пољопривреде
још увек није заживео. Уочене су тенденције већих финансијских
државних издатака од стране државе у последње 3 године и то
искључиво када се говори о директним плаћањима. Кредитна
подршка као и посебни подстицаји су на константом нивоу што је
очигледно недовољно. Инфраструктурна развијеност је оскудна.
Мрежа путева поготово у руралним подручјима је застарела и
неразвијена чиме је приступ обрадивој површини отежан. Сви ови
фактори отежавају развој пољопривреде али и поред тога је
производ препознатљив на светском тржишту. Дакле, баријера је
превазиђена у том смислу, а на друштву и носиоцима економске
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политике је да сетом мера олакшају и очисте пут ка месту које
пољопривреда треба да заузме - место носиоца економског развоја.
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AGRICULTURE AS THE FACTOR OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
Drago Cvijanović1, Nemanja Pantić2, Ivan Milojević3, Миловоје Ћосић4
Abstract
Economic development cannot be separated agricultural development.
Very often, reached level of agricultural development is an indicator of
economic development. The way of organizing agricultural production is
constantly subject to changes, which can be seen by observing it through
the civilizational development of society. The specificity of agriculture is
that it is a production activity that represents the basis for financing
other non-productive. For that reason, state intervention is of great
importance. Economic policy measures, through incentives and
subsidies, should stimulate the population to engage in this activity.
Experience shows that this has not been the case in recent years, not
only in years, but also in decades. The share of the budget allocated for
agriculture has been almost constant in recent years, although it should
be taken with a grain of salt because in the absolute sense, due to the
growth of the budget, there are still small but small changes. It is also of
great importance to use the comparative advantages around which
agricultural production should be defined.
Keywords: agriculture, economic development, economic measures,
factors of agricultural development.
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ПРОИЗВОДНО - ТРЖИШНИ АСПЕКТИ
ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У АП
ВОЈВОДИНИ
Радивој Продановић1, Маја Ћирић2, Светлана Игњатијевић3, Ивана
Бркић4

Апстракт
Циљ рада је истражити могућности динамизирања производнотржишних токова традиционалних прехрамбених производа у АП
Војводини.
У истраживању се примењују општи научни методи својствени
друштвеним наукама, а од посебних истичемо анкетни упитник.
Производња традиционалне хране у АП Војводини је на релативно
ниском нивоу, али је оптимистичан тренд раста произвођача, као
и потрошача традиционалне хране. Брендирање традиционалних
прехрамбених производа путем географске ознаке поима се као
најзначајнији маркетиншки инструмент у функцији динамизирања
производње и пласмана. Иако је већина малих пољопривредника
чула за традиционалне производе и исказала уверење да би њима
поспешили пословање, само мали број њих истиче да примењује
традиционалне технологије (20,58 %), односно користи географску
ознаку у промоцији (5,88%). Произвођачи традиционалне хране
суочени су са проблемом пласмана, док су потрошачи често у
немогућности да дођу до ових производа.
Производња и промет традиционалних прехрамбених производа
представља шансу за мале пољопривреднике у АП Војводини. При
томе, брендирање, стандардизација квалитета, едукације и
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удруживање препознати су као важни фактори раста производње
и промета традиционалне хране, тиме и побољшања економије
производње и животног стандарда пољопривредника.
Кључне речи: традиционални прехрамбени производи, производња,
гоеграфска ознака, АП Војводина.
Увод
Традиционални прехрамбени производи и уједно цењена
војвођанска кухиња, представљају значајан део културног
идентитета АП Војводине и свих њених националних заједница. АП
Војводина је таргетирана као погодна дестинација за производњу
квалитетних пољопривредних производа, међу којима се посебно
истичу традиционални прехрамбени производи. Потрошачи
показују све веће интересовање за квалитетне прехрамбене
производе, а посебно вреднују локално производену храну и друге
производе из домаће радиности. Производи са ознаком географског
порекла, какви су локални и традиционални, код потрошача
стварају уверење да се ради о производима специфичног квалитета
и укуса за које су спремни да плате већу цену (Ђекић и Јовановић,
2010).
Традиционални прехрамбени производи одликују се аутентичношћу
и традицијом, односно то су производи који имају неку додатну
вредност по основу њиховог састава, традиционалног начина
производње и прераде или специфичности везаних за локацију на
којој се производе. Производно подручје користи се за додавање
вредности, правну заштиту и промоцију локалних производа који
постају све више тражени. Није увек локација утицала на
традиционалну храну и регионалне аутохтоне производе, већ су
традиционална јела и производи били и под утицајем историје,
културе и одређених прехрамбених навика становништва (Олива и
Палиага, 2015). Иако играју важну улогу у културном идентитету,
традиционални прехрамбени производи доживели су измене које
одражавају историјат земље или регије (Weichselbaum et. al., 2008).
Традиционални прехрамбени производи поистовећују се са храном
направљеном код куће или занатски произведеном храном по
традиционалној рецептури која је у употреби неколико генерација
(Стојановић и Огњанов, 2012). Традиционална храна производи се у
складу са гастрономским наслеђем најмање три генерације, а
показује специфичне функције које је јасно разликују од других
сличних производа из исте категорије у погледу коришћења
"традиционалних састојака", "традиционалног састава” или
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“традиционалног начина производње и/или прераде (Кутлача и сар.,
2016).
Раније су традиционални прехрамбени производи били само
локални прехрамбени производи. Данас са развојем науке и знања
доминира стандардизација прехрамбених производа, али се одржала
и производња традиционалне хране.
Традиционална
производња
прехрамбених
производа
карактеристична је за мала породична газдинства, која за ефикасан
наступ на тржишту морају да се повезују, односно укључују у
продајне ланце што представља један од изазова за развој овог вида
пољопривредне производње.
Циљ и значај рада
Циљ рада је да се прикажу важнији аспекти производње и промета
традиционалних
прехрамбених
производа
како
би
се
идентификовале неке могућности за динамизирањем производнотржишних токова. Акценат се ставља на перцепције
пољопривредника као значајан фактор од утицаја на раст
производње традиционалне хране.
АП
Војводина
је
рурална
регија,
добро
обезбеђена
(пољо)природним ресурсима, који се најрационалније могу
експлоатисати развојем пољопривредне производње, односно
њеним усмеравањем у правцу одрживости. Значај истраживања
произилази из чињенице да је производња традиционалних
прехрамбених производа скоро у потпуности у складу са концептом
одрживог развоја, који је инкорпориран у све важније развојне
стратегије.
Методи истраживања и извори података
У истраживању се примењују општи научни методи својствени
друштвеним наукама, а од посебних истичемо метод анкетирања.
Подаци су паралелно прикупљани са пољопривредних газдинстава
и из научно-стручне литературе.
Производни аспекти традиционалних прехрамбених производа
у АП Војводини
У АП Војводини расте свест о значају локалних сорти и
технологија, како код потрошача, тако и код произвођача. Све је
веће интересовање за увођењем ознаке географског порекла. Ове
тенденције су у складу са настојањима да се пољопривредна
производња усмерава на конкурентност квалитетом, а не само
ценом (Живков и сар., 2012).
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Производња традиционалне хране један је од програма руралног
развоја и придаје јој се значај у стратегијама руралног развоја.
Стандардизација и повећање производње традиционалне хране
битан је стратешки правац развоја руралне економије (Стојановић и
Огњанов, 2012). Производњом и понудом хране на традиционалан
начин, те разним другим непољопривредним активностима, као што
је туризам, пољопривредна газдинства постају важан фактор обнове
и одрживог развоја руралних подручја.
Традиционално бављење пољопривредом у одређеним подручјима
довело је до карактеристичних производа који могу представљати
националне, регионалне, па и интернационалне брендове (Калењук
и сар., 2011). Традиционални прехрамбени производи креирају
имиџ одређене дестинације чинећи је препознатљивом у односу на
друге (Килибарда и сар., 2018). Традиционални прехрамбени
производи и гастрономија доприносе процесу изградње марке
регије будући да трендови указују да потрошачи све више важности
придају регионалним аутохтоним типичним прехрамбеним
производима, традиционалним јелима и сл. (Berenguer, 2004).
Све је већи број произвођача традиционалних прехрамбених
производа, који су углавном оријентисани на локално тржиште без
ознаке географског порекла и гаранције квалитета. Будућност за
пољопривредне произвођаче је у производњи квалитетних
производа, који увећавају вредност производње, не само по основу
количине, већ по основу квалитета, односно специфичних
карактеристика производа.
Dogan и Gokovali (2012) истичу да ознака географског порекла
помаже малим произвођачима да диференцирају свој аутохтони
производ и на тај начин остваре конкурентску предност. С тим у
вези, намеће се као нужност стандардизација квалитета ових
производа, а један од начина је стандардизација самог процеса
производње и заштита рецептуре путем добијања ознаке
географског порекла.
У Републици Србији додељено је 65 географских ознака, а преко 15
се односи на подручје АП Војводине са трендом раста у новије
време, који је резултат едукција и промоција. Традиционални
прехрамбени производи, који су постали бренд, односно имају
ознаку географског порекла (географска ознака / име порекла), а
производе се у АП Војводини су (Завод за интелектуалну својину
Републике Србије, 2020):
-

Сомборски сир,
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-

Сремска домаћа кобасица,

-

Петровачка кобасица,

-

Сремски кулен,

-

Лемешки кулен,

-

Вршачка шунка,

-

Фрушкогорски липов мед,

-

Бегечка шаргарепа,

-

Футошки купус (свежи и кисели),

-

Карловачки ризлинг,

-

Банатски ризлинг,

-

Бермет Фрушкогорског виногорја,

-

Мускат крокан (Бисерно острво),

-

Вршачко шампион пиво,

-

Ечански саран.

Калењук (2013) наводи још неке предлоге о заштити порекла
традиционалних прехрамбених производа са територије АП
Војводине, као што су „Лав“ пиво из Челарева, бачка кобасица
месне индустрије Матијевић из Новог Сада, пивнички сир, туријска
кобасица, карловачки куглоф, купиново вино из Купиника,
производе зрењанинске издустрије „Дијамант“, штрудла из Новог
Милошева, ждрепчева крв, мокрински сир, ноблице из фабрике
„Банини“ из Кикинде, сомборски сир из качице, суботички кајмак,
суботички бели сир, иришки сир, иришке брескве, специјалитети од
меса свиња аутохтоне сорте мангулица из природног резервата
природе „Засавица“ код Сремске Митровице, фрушкогорска вода
„Јазак“ и друга вина и ракије домаћих произвођача.
Традиционални производи од меса каква је сремска домаћа
кобасица, производе се углавном у сеоским домаћинствима,
захваљујући стеченом искуству и традиционалној технологији.
Бројни
фактори
детерминишу
квалитет
традиционалних
прехрамбених производа, а варијабилност квалитета лимитира
могућност учешћа ових производа на међународном тржишту
(Петровић и сар., 2011). Најтемељније искоришћавање свињског
меса традиција је Војводине, где је технологија пренета из
Аустроугарске и задржала се до данашњих дана на чувеним
војвођанским салашима. Због изузетне скромности и врхунских
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перформанси квалитета, на подручју АП Војводине гајила се
мангулица од XIX века до средине прошлог века. Мангулица је
поново враћена у производњу и прерађевине од мангулице (пршут,
кулен, кобасице, чварци) као традиционални производи посташе
бренд.
У последњој деценији, већи број традиционалних прехрамбених
производа заштићен је путем географске ознаке, што свакако
доприноси развоју пољопривреде и имиџу одређених подручја.
Међутим, у малој мери географске ознаке користе се и по том
основу остварује се додатни ниво прихода. Зато би било значајно
истражити разлоге, односно уклонити препреке ка већем
коришћењу географске ознаке.
Укупни потенцијал производње традиционалне хране у АП
Војводини заснива се углавном на малим произвођачима, локалним
специфичностима, али и тражњи која се углавном формира у
регионалним или националним оквирима (Стојановић и сар., 2010).
Перцепције пољопривредника о традиционалним
прехрамбеним производима
Резултати истраживања о могућностима динамизирања производње
традицоналне хране у АП Војводини нису оптимистични.
Пољопривредници истичу низ разлога због којих нису у могућности
да се ангажују у производњи традиционалних прехрамбених
производа међу којима су: недостатак едукације, тржишни аспекти
и перцепција да кориштење географске ознаке захтева додатни
ангажман.
Веома мали број пољопривредника истиче да примењује
традиционалне технологије у производњи (20,58%), односно
користи географску ознаку у промоцији својих производа (5,88%).
У истраживању Родин и Милетић (2014), око 2,5% пољопривредних
газдинстава изјаснило се да користи ознаку географског порекла,
што упућује на неопходност едукације пољопривредника и
модернизацију њихових производних погона. Поред тога,
гастрономске манифестације могу дати значајан допринос
промоцији локалних традиционалних прехрамбених производа.
Иако је већина малих пољопривредника чула за традиционалне
прехрамбене производе и исказала уверење да би поспешили своје
пословање производњом традиционалне хране, релативно мали број
њих примењује традиционалне рецептуре у производњи.
Већина испитаника били су мушкарци (31/34) просечне животне
доби 54,5 година који обрађују до 6ha земљишта. Интересантно је
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напоменути да добит анкетираних газдинстава није висока (у
просеку 5 – 10 хиљада евра/годишње), а значајан број њих остварује
приходе из других извора (55,88%), те производњу традиционалне
хране пре виде као поправљање свог економског положаја. Од
стручне спреме само њих 14,70% наводи да има пољопривредно
образовање, док су остали усвојили знања самостално преко
интернета, похађали семинаре и радионице, а базична стручна
знања углавном су наследили од старијих генерација (табела 1).
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Табела 1. Перцепције пољопривредника о традиционалним прехрамбеним
производима (n=34)5
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
%
Стручна спрема носилаца газдинстава:
- формално образовање
14,70
- семинари, радионице и други видови стицања знања
86,30
Основ стицања прихода:
- искључиво пољопривреда
44,12
- други извори
55,88
Чиста добит газдинстава од пољопривреде на годишњем нивоу:
- испод 5 000 е
11,76
- 5 - 10 000 е
55,88
- изнад 10 000 е
32,35
Да ли примењујете традиционалне технологије у производњи?
- да
20,58
- не
79,42
Да ли користите географску ознаку у промоцији производа?
- да
5,88
- не
91,18
Да ли верујете да би поспешили своје пословање производњом
традиционалних прехрамбених производа?
- да
64,70
- не
35,30
Наведите неке факторе који би могли допринети већој
производњи и промету традиционалне хране:
бреднирање путем географске ознаке;
*
поједностављење администрације око коришћења географске
ознаке и аплицирања за добијање нових ознака;
***
више цене;
**
лакши пласман производа;
**
финансијски подстицаји;
***
едукације;
**
јачање еколошке свести;
*
удруживање;
**
повезивање са научним иснтитуцијама око регистрације
традиционалних производа;
*
гатрономске манифестације и туризам.
*
Извор: Истраживање аутора
*** (високо значајно); ** (средње значајно); * (мало значајно)

Пољопривредници истичу, такође, факторе који би могли
допринети повећању учешћа традиционалних технологија у
производњи хране. У том контексту највише су заинтересовани за

5

Анкетно истраживање извршено је током 2020. г. на пољопривредним
газдинствима у АП Војводини методом случајног одабира. С обзиром да би
производња традиционалне хране могла бити интересантнија за мале
пољопривреднике, то су у истраживање укључени пољопривредници с поседом
до 6 хектара.
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економски аспекат и поједностављење процедура око добијања и
коришћења географске ознаке.
Тржишни аспекти традиционалних прехрамбених производа
АП Војводине
У новије време маркетинг менаџери, користећи модерне
технологије, доприносе ширењу тржишта традиционалне хране и
стварању нових брендова. Интернет презентације и друштвене
мреже погодни су алати за динамизирање тржишних токова
традиционалних прехрамбених производа. Развој online продаје у
перспективи може подстаћи производњу и промет традиционалних
прехрамбених производа.
Мали произвођачи, који су носиоци производње традиционалне
хране, често се суочавају с проблемима приликом дистрибуције и
пласмана. Ти проблеми се односе на атомизираност понуде (мале и
недовољне количине), као и непостојање система квалитета, те
непоштовање стандарда здравствене безбедности (Стојановић и
Огњанов, 2012). Многи произвођачи традиционалне хране
самостално наступају на тржишту, због чега не остварују
одговарајуће цене, нити осигуравају на тај начин сигурност
пласмана, посебно не излазак на шира тржишта. Индивидуалан
наступ на тржишту појединих малих произвођача не може по
правилу резултовати високом ефикасношћу. Ово свакако негативно
утиче на репутацију ових производа, како код локалних, тако и код
осталих купаца. Без обзира на наведено, традиционална храна је на
цени код већине руралних и урбаних потрошача, превасходно
захваљујући перцепцији њеног укуса и вишег квалитета.
Обим понуде традиционалне хране детерминисан је величином
производног подручја и ефикасношћу канала дистрибуције.
Могућности за трговину, а посебно извоз традиционалне хране
веома су скромне (Стојановић и Огњанов, 2012) и поред добрих
услова и расположивости капацитета за производњу.
С тим у вези, удруживање произвођача традиционалне хране у
задруге или друге облике повезивања, намеће се као економски
рационална активност. Удруживање је посебно значајно ради
стандардизације, брендирања, промоције и дистрибуције, које у
ланцу вредности заузимају велико учешће. Ђорђевић и Средојевић
(2014) истичу да изостанак удруживања ствара потешкоће у
финансирању, слаби преговарачку моћ и теже се долази до
потрошача.
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Понуда традиционалне хране поспешује туризам тиме што
подмирује туристичку тражњу, али и промовише културу,
традицију,
етно
вредности
и
доприноси
ширењу
мултикултуралности и општем развоју руралних подручја
(Weichselbaum et. al., 2008)
Традиционални прехрамбени производи представљају темељ
заштите посебности подручја у којима се производе и важан су
фактор у развоју туризма, очувању посебности, традиције и културе
(Олива и Палиага, 2015). Фестивал чварака у Каћу, пихтијада у
Руменци, футошка купусијада, кобасицијада у Турији, Сремска
куленијада у Ердевику, Фестивал вина у Сремским Карловцима,
само су неке од гастрономских манифестација, које привлаче бројне
туристе и промовишу војвођанску кухињу, традицију и културу.
Овакве и сличне манифестације граде брендове, јер промовишу
квалитет домаћих прехрамбених производа, пића и доприносе
економском развоју региона (Everett and Aitchison, 2007).
Како би се традиционална храна успешно пласирала на тржиште,
потребно је стандардизовати њен квалитет и обезбедити контролу
процеса производње (квалитета), водећи посебно рачуна о
поштовању високих хигијенских стандарда (Стојановић и Огњанов,
2012).
Тражња за традиционалним прехрамбеним производима је све већа,
тако да велики број производа налази своје место на тржишту.
Тражња за традиционалним прехрамбеним производима може се
повезати са дугом историјом, локалном културом и стеченим
навикама исхране из прошлости (Стојановић и Огњанов, 2012). У
последње две деценије традиционални прехрамбени производи
остварују запажен тренд раста тражње захваљујући промоцији
путем специјализовањих сајмова етно хране и пића и
традиционалних манифестација, али и перцепцијама потрошача
који овакве производе вреднују. Поред тога, потрошачи су често у
немогућности да дођу до ових производа.
Број регистрованих географских одредница најбољи је индикатор
раста учешћа традиционалних производа на тржишту. Република
Србија у овом тренутку има око 70 производа, који су заштићени
географском ознаком, од тога у АП Војводини је скоро четвртина
производа. Распон производа са географском ознаком обухвата
сиреве, месне прерађевине, алкохолна пића (пиво, вино, ракија),
мед и др.
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Закључак
Будући да располаже значајним пољопривредним ресурсима и има
традицију у производњи, АП Војводина може постати
препознатљиво подручје у производњи традиционалне хране и
пића, а то да се то истовремено уклопи у концепт одрживог развоја.
Производња традиционалних прехрамбених производа има значајну
улогу у ревитализацији руралних подручја АП Војводине, јер чува
локалне биљне варијетете, подстиче одрживост руралне економије
и социјалну кохезију, те промовише нове могућности за
запошљавање у производњи, преради и промету традиционалне
хране, као и у повезаним услужним делатностима.
Постојећи потенцијали за производњу традиционалне хране нису
довољно искоришћени. Повећањем производње и пласмана
традиционалне хране и њеном заштитом путем географске ознаке
АП Војводина би могла да унапреди свој агросектор, а да
пољопривредни произвођачи на тај начин обезбеде одрживо
пословање.
Традиционални
прехрамбени
производи
са
заштићеним
географским пореклом могу бити значајан фактор за успешан и
одрживи развој привреде у АП Војводини. Да би се остварио циљ,
неопходна је подршка научно-истраживачком раду, удруживање
произвођача
традиционалне
хране,
развој
практичих
мултидисциплинарних пројеката, едукација потрошача, развијање
знања и вештина код произвођача.
Производња и промет традиционалних прехрамбених производа
представља шансу за мале пољопривредне произвођаче у АП
Војводини. При томе, брендирање ових производа путем
географске ознаке може побољшати економију њихових
производњи, животни стандард и истовремено подстаћи одрживу
пољопривреду и рурални развој.
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PRODUCTION - MARKET ASPECTS OF TRADITIONAL FOOD
PRODUCTS IN AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA
Radivoj Prodanović1, Maja Ćirić2, Svetlana Ignjatijević3, Ivana Brkić4
Abstract
The aim of this paper is to explore the possibilities of dynamizing the
production and market flows of traditional food products in AP
Vojvodina. The research uses general scientific methods inherent in the
social sciences, and we emphasize the questionnaire from the special
ones.
The production of traditional food in AP Vojvodina is at a relatively low
level, but the growth trend of producers as well as consumers is
optimistic. Branding of traditional food products through a geographical
indication is understood as the most important marketing instrument in
the function of dynamizing production and marketing. Although most
small farmers have heard of traditional products and expressed
confidence that they would speed up their business, only a small number
of them point out that they apply traditional technologies (20.58%), ie
use a geographical indication in promotion (5.88%). Traditional food
producers face a marketing problem, while consumers are often unable
to access these products.
Production and trade of traditional food products is a chance for small
farmers in AP Vojvodina. At the same time, branding, quality
standardization, education and association have been recognized as
important factors in the growth of production and trade of traditional
food, and thus the improvement of the production economy and living
standards of farmers.
Keywords: Traditional Food Products, Production, Geographical
Indication, AP Vojvodina.
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POTENCIJALI VETRA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE U
SRBIJI
Simo Stevanović1, Snežana Stevanović2, Milena Jović3
Apstrakt
Imajući u vidu ograničenost rezervi neobnovljivih izvora energije koji su
dominantni u proizvodnji energije u Srbiji, izučavanje i utvrđivanje
potencijala obnovljih izvora energije zaslužuje sve veću pažnju. U radu
je izvršena analiza potencijala vetra, kao obnovljivog izvora, za
proizvodnju energije u Srbiji. Utvrđeno je da na teritoriji Srbije duva
više vrsta vetrova sa potencijalom za ekonomičnu proizvodnju energije.
EU je 90-tih godina definisala obavezno učešće obnovljivih izvora
energije u ukupnoj proizvodnji energije, kao i značajne podsticaje za
ostvarivanje postavljenih ciljeva do 2020. godine. Proizvodnja energije
iz energije vetra daleko je od potencijala vetrova koji duvaju na teritoriji
Srbije. Utvrđeno je da, pored pozitivnih efekata, koji se ogledaju u
smanjenoj emisiji gasova sa efektom staklene bašte, proizvodnja energije
iz energije vetra ima i negativih efekata na životnu sredinu, koji ne
predstavljaju ograničavajući faktor za veću upotrebu vetra kao
obnovljivog izvora energije.
Ključne reči: proizvodnja energije, obnovljivi izvori, vetrogeneratori,
vetar, energija vetra
Uvod
U naučno-stručnom smislu, energetika je nauka o energiji i tehničkom
korišćenju izvora energije. U ekonomskom smislu, energetika
predstavlja skup privrednih aktivnosti pomoću kojih se istražuju i
proizvode primarni izvori energije, zatim transformišu, prenose i
distribuiraju do potrošača i racionalno koriste. U širem smislu,
energetika je grana privrede koja omogućava snabdevanje potrošača
neophodnim energentima (Ivezić i Živković, 2015). Sadašnja struktura
primarnih izvora energije na globalnom nivou ne može da prati trend
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povećanja tražnje za energijom. Ograničene zalihe neobnovljivih izvora
energije, posebno sirove nafte, zahtevaju veću upotrebu obnovljivih
izvora energije (engl. RES od Renewable Energy Sources).
Primarni izvori energije dele se na obnovljive i neobnovljive.
Neobnovljivih izvora energije ima u ograničenim i iscrpljivim
količinama. Obnovljivi izvori energije korišćenjem se ne mogu iscrpeti,
ali je zato moguće njihove potencijale staviti u funkiju proizvodnje
energije. Zbog povećane potrebe za energijom u svetu, raste pritisak na
neobnovljive resurse, posebno u manje razvijenim zemljama, što dovodi
do ubrzanog degradiranja životne sredine. Sa druge strane, nebriga
korišćenja obnovljivih prirodnih resorusa, posebno malih vodotokova
prilikom izgradnje minihidoroelektrana dovodi do trajnog degradiranja
životne sredine (Jonathan, 2009).
Obnovljivi izvori energije predstavljaju energetske resurse, koji se
koriste za proizvodnju električne ili toplotne energije, odnosno svaki
koristan rad, a čije rezerve se konstantno ili ciklično obnavljaju.
Obnovljivi izvori energije se, nezavisno od obima korišćenja, regenerišu
i u nesmanjenom obimu ostavljaju budućim generacijama. Obnovljivi
izvori energije se eksploatišu s ciljem proizvodnje električne, toplotne i
mehaničke energije, a njihova značajna održiva karakteristika jeste
neškodljivost za okolinu sa smanjenom ili redukovanom emisijom CO2 u
procesu proizvodnje energije. U obnovljive izvore energije spadaju:
energija sunca, energija vetra, energija vode, energija plime i oseke,
energija talasa, biomasa i energija zemljine kore.
Danas su razvijene tehnologije za uspešnu i ekonomičnu transformaciju
nekih obnovljivih izvora energije u električnu i toplotnu energiju, dok su
pojedini još uvek u razvojnoj fazi, pa se njihova šira komercijalna
upotreba očekuje u narednom periodu.
Predmet istraživanja ovog rada je energija vetra u funkciji proizvodnje
obnovljivih izvora energije.
Cilj rada je da se sagledaju potencijali proizvodnje električne energije iz
energije vetra i mogućnosti ekonomičnog korišćenja ovog izvora u
komercijalne svrhe u Srbiji.
U istraživanju su pored nacionalnih korišćene i međunarodne publikacije
o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora fokusiranjem na energiju
vetra. Pored toga, korišćena je odgovarajuća naučna i stručna literatura,
podaci sa interneta, kao i rezultati dosadašnjih istraživanja ove
problematike. U skladu sa izvorima i karakteristikama podataka, u radu
se primenjuju odgovarajuće kvantitativne i kvalitativne metode
istraživanja.
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Pojam i vrste vetrova
Vetar predstavlja kretanje vazduha kao posledicu različitih atmosferskih
pritisaka između dve lokacije usled različitih temperatura vazduha.
Dakle, u pitanju je kretanje kao posledica različitih potencijala (npr.
vodeni tok ili kuglica niz strmu ravan, slobodan pad, kretanje elektrona u
provodniku i sl.).
Vetar je kretanje vazduha uslovljeno neravnomernim zagrevanjem
zemljine površine sunčevim zracima. Zemljina površina je skup različitih
tipova zemljišta i voda koji različito apsorbuju sunčevu toplotu. Tokom
dana, vazduh iznad tla se brže zagreva u odnosu na vazduh iznad vode.
Topao i lakši vazduh iznad tla se podiže u atmosferu, a hladan i teži
vazduh dolazi na njegovo mesto stvarajući strujanje vazduha u obliku
vetra. Na istom principu atmosferski vetrovi koji kruže oko Zemlje
nastaju usled većeg zagrevanja tla u blizini ekvatora u odnosu na tlo u
blizini severnog i južnog pola. Energija vetra je indirektni oblik energije
Sunca. Procene su da se manje od 3% energije Sunca koja padne na
Zemlju pretvori u vetar (www.dgt.uns.ac.rs).
Na Zemlji duvaju stalni i povremeni vetrovi. Monsuni su povremeni,
sezonski vetrovi koji se javljaju u istočnoj i južnoj Aziji (Kini i Indiji).
Leti duvaju sa mora ka kopnu donoseći obilne padavine, a zimi sa kopna
ka moru (www.zvrk.rs ). Stalni vetrovi duvaju neprekidno tokom cele
godine. U stalne vetrove spadaju: pasati (duvaju stalno iznad tropskih
predela), antipasati (duvaju od ekvatora ka suptropskim regijama) i
zapadni i istočni vetrovi. Stalni vetrovi, kao što su pasati, duvaju iznad
tropskih predela. Zagrejani vazduh se podiže, a na njegovo mesto dolaze
stuje vazduha sa severa i juga. Avioni koji lete u tim područjima koriste
te vetrove kada god je to moguće. Najbolja pozicija za postavljanje
vetroturbina i korišćenje morskih vetrova je pučina, ali je cena instalacije
i prenosa energije visoka (www.singipedia.singidunum.ac.rs). Globalni
vetrovi su rezultat različitih zagevanja vazdušnih masa u zemljinoj
atmosferi, uglavnom na visini između 2 i 12 km, te nisu pogodni za
korišćenje pri konverziji energije vetra u električnu energiju.

158

Slika 1. Vetrovi u Srbiji

Izvor:https://geografijazaradoznale.files.wordpress.com/2015/10/d0b2.p

ng.
Lokalni vetrovi su: maestral (duva dolinom reke Rone u Francuskoj i na
Jadranskom primorju), švajcarski fen (suv i izaziva lavine), široko (u
Severnoj Africi duva iz pustinje i veoma je vreo. Kod nas ga zovu jugo,
donosi buru i mnogo kiše), košava (duva sa Karpata i zahvata istočni deo
Srbije, sve do Beograda), severac (duva iz Panonske nizije u severnoj
Vojvodini), bura (jak vetar koji duva sa kopna ka moru u severnoj
Dalmaciji), uragan, tornado, vardarac (duva u dolini reke Vardar) i dr.
Pored pozitivnih karakteristika, vetrovi velikih brzina, kao što su tornado
ili uragan, mogu imati katastrofalne posledice po čoveka i njegovu
okolinu. Vetar igra pozitivnu ulogu u očuvanju zdravlja jer čisti vazduh
koji udišemo, posebno u velikim gradovima (posledica automobilskih
izduvnih gasova i različitih sagorevanja).
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Energija vetra (eolska energija)
Ograničenost neobnovljivih izvora energije uzrokovalo je da korišćenje
obnovljivih izvora energije postane nužnost sa ekonomskog,
bezbedonosnog i ekološkog aspekta. Sve zemlje su u obavezi da
kombinovanjem4 upotrebe obnovljivih izvora energije reše svoje
energetske probleme i time doprinesu globalnoj borbi za zaštitu životne
sredine (www.grenef.com).
Energija vetra spada u obnovljive izvore energije, čista je, ne emituje
ugljen-dioksid (CO2) i ne zagađuje vazduh. Pri upotrebi energije vetra
nema štetnih otpadaka i zagađenja. Pretvaranjem kinetičke energije vetra
u mehaničku koja služi za pokretanje turbina generatora, energija vetra
se pretvara u električnu energiju. Zbog svoje stalnosti duvanja u nekim
područjima, energija vetra pokazala se kao ozbiljan i nezamenljiv
obnovljivi izvor energije.
Ukoliko se kultiviše, energija vetra može biti konvertovana u mehaničku
energiju potrebnu za pumpanje vode, mlevenje žita i pokretanje strugare
u drvnoj industriji, gde se dokazuje njegova višestruka primena. Energija
vetra koristi se već par hiljada godina. Primer je čamac sa jedrima koji se
koristi preko 6000 godina. Vetar je korišćen za ventilaciju još u antičko
doba. Prve vetrenjače napravljene su u Avganistanu u VII veku, odatle
se ideja proširila do Evrope. Prve vetrenjače za mlevenje zrna u brašno
zabeležene su u XII veku u Holandiji. (www.ekospark.com).
Početkom 20. veka energija vetra prvi put koristi se za proizvodnju
električne energije u malim postrojenjima. Posle naftne krize 1973.
godine, veliki broj zemalja pravi planove za proizvodnju električne
energije pomoću energije vetra. Masovnija primena vetra za proizvodnju
energije započinje početkom 21. veka. Velika potrošnja i stalna potreba
za električnom energijom potrebnom za napajanje rasvete i kućnih
uređaja dovela je do konstruisanja malih turbina na vetar kojima su
dopunjavani akumulatori. Međutim, proizvodnja električne energije iz
energije vetra ne može da zadovolji veći broj potrošača, te se najčešće
koristi kao dopunska energija za manje potrošače (www.ekospark.com).

4

Proizvođači energije iz OIE mogu steći status povlašćenog proizvođača na osnovu
Uredbe o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem
obnovljivih izvora energije i kombinovanjem proizvodnje električne i toplotne energije.
Isti akt definiše da je kupac električne energije iz OIE Elektroprivreda Srbije (EPS).
Uredbom o feed-in-tariff sistemu određena je fiksna cena od 9,5 c€/kWh električne
energije proizvedene korišćenjem vetra. Efikasnost ove podsticajne mere zavisi od
energetskog potencijala vetra na izabranoj lokaciji.
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Slika 2. Eolska energija

Izvor: www.grenef.com

Da bi se dobila najveća iskorišćenost kinetičke energije vetra,
neophodno je odrediti mikro lokaciju (lokacija na kojoj vetar ima
najveću energiju) gde bi vetroturbina mogla najveći deo te energije
konvertovati u upotrebljivi oblik. Količina kinetičke energije vetra
dominantno zavisi od brzine vetra, površine elipsa rotora, a u manjoj
meri od gustine vazduha i visine (www.grenef.com). Osnovni nedostaci
vetra kao energenta su promenljivost brzine i smer vetra. Oscilacije
brzine mogu biti veoma velike i česte, pa se intenzitet vetra ne može
smatrati konstantnim ni tokom jednog časa.
Za maksimalno iskorišćenje energije vetra neophodno je napraviti atlas
vetrova. To je skup geografskih karata na kojima su oblasti sa
intenzitetima vetra ili gustine snage vetra. Podaci koji se nalaze na atlasu
vetrova su dati u geografskom informacionom sistemu. Prvi evropski
atlas vetrova napravljen je 1989. godine u institutu RISO u Danskoj.
Atlas vetrova služi za identifikaciju mesta pogodnih za pretvaranje
energije vetra u električnu energiju. Podaci satelitskih merenja vetrova
daju veoma pouzdane podatke o vetru za neko područje. Nove metode
koje se stalno razvijaju pomažu pri preciznijoj izradi atlasa vetra na
kontinentalnom vodenom području (Zlatanović, 2009).
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Prvi atlas vetrova u Srbiji urađen je 2002. godine kada je utvrđen
ogroman potencijal energije vetra, posebno u jugoistočnoj i istočnoj
Srbiji i južnom Banatu. Energetski potencijal vetra u Srbiji se procenjuje
na oko 1300 MW, dok bi godišnja proizvodnja električne energije mogla
biti
oko
2,3
2,4
TWh
(http://media1.efikasnost.rs/2012/08/prose%C4%8Dnagodi%C5%A1nja-snaga-vetra-na-visini-od-100-metara.png.).
Za Vojvodinu projektuju se posebni atlasi vetrova u zavisnosti od brzine
kretanja i gustine vetra.
Energija vetra u Srbiji
U Srbiji je raspodela resursa obnovljivih izvora energije sledeća:
bioobnovljivi izvori (63%), energija malih vodotokova (10%), energija
vetra (5%), sunčeva energija (17%), geotermalna energija (5%)
(www.tehnicka.edu.rs ). Rezultati studija pokazuju da je vetar u Srbiji
dobar resurs za proizvodnju električne energije. Po važećim
kriterijumima za ekonomičnu eksploataciju, može se eksploatisati na
velikoj površini. Zbog deficita električne energije u zemljama okruženja
Srbije, podizanje vetroparkova može predstavljati novi kapacitet za
izvoz, ima veoma kratak period investicione izgradnje, sezonska vršna
proizvodnja poklapa se sa sezonskom vršnom potrošnjom i proizvodi se
struja uz minimalno narušavanje životne sredine, što je danas posebno
važno.
Sredinom osamdesetih bilo je više istraživačkih projekata u oblasti novih
i obnovljivih izvora energije među kojima i vetroparkovi. Poznato je da
su u Srbiji potencijalni lokaliteti za podizanje vetroparkova planinski
venci istočne Srbije, Vojvodina, planinske zaravni u centralnoj Srbiji i
doline Dunava, Save i Morave. Najperspektivnijim lokacijama za
izgradnju vetroelektrana smatraju se: Midžor na Staroj Planini sa
prosečnom brzinom vetra od 7,66 m/s, Suva planina 6,46 m/s, Vršački
Breg 6,27 m/s, Tupižnica 6,25 m/s, Krepoljin 6,18 m/s, Deli Jovan 6,13
m/s, Juhor i Jastrebac, ali ne treba izostaviti i druge već pomenute oblasti
u dolini Dunava, Save i Morave (www.solarnipaneli.org).
Trenutno se vrše sistematska merenja vetroenergetskih potencijala na
više lokacija u Vojvodini, na desnim obalama Save i Dunava, a najdalje
se otišlo u merenjima na Vlasini. Na izabranim lokacijama, vrše se
sistematska ispitivanja. Proučena je i mogućnost akumulacije električne
energije preko reverzibilne hidroelektrane.
Rezultati studija ukazuju da je vetar u Srbiji dobar resurs za proizvodnju
električne energije. Pri sadašnjem stepenu razvoja tehnologije, moguće
je instaliranje vetrogeneratora ukupnog kapaciteta do 1500 MW, što je
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oko 15% ukupnog energetskog kapaciteta Srbije. Ovi kapaciteti, uz
pretpostavku niskog stepena iskorišćenja, mogu da proizvedu 2,4 TWh
električne energije godišnje (www.planeta.org.rs). Vetar se koristi i za
različite sportske aktivnosti i zabavu. Koristi se za puštanje zmajeva,
letenje padobranima, plovidbu jedrilica, letenje jedrilica i sl.
Primer uspešnog korišćenja energije vetra je izgradnja vetroparka
Kovačica. To je najveći vetropark u Srbiji koji proizvodi električnu
energiju. Vetropark Kovačica, snage 104,5 MW, je šesta vetroelektrana
koja proizvodi električnu energiju u Srbiji. Vetropark Kovačica sastoji se
od 38 vetroturbina, a smatra se da će proizvoditi električnu energiju za
snabdevanje 68.000 domaćinstava, što predstavlja smanjenje emisija
CO2 za gotovo 250.000 tona godišnje, kako je naveo EBRD
(www.biznis.telegraf.rs/info-biz). Ova investicija ima, ne samo
ekonomske benefite, nego će uticati i na očuvanje zdravlja i životne
sredine stanovnika opštine Kovačica. Takođe, ova investicija doprinosi
dostizanju ciljeva Srbije u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora u
skladu sa Pariskim sporazumom. Do sada ukupno instalisani kapacitet
vetroparkova u Srbiji iznose 171,6 MW, dok je oko 370 MW u izgradnji
ili u fazi probne proizvodnje.
Prednosti i nedostaci korišćenja energije vetra
Svaki kWh proizveden obnovljivim izvorima energije, zamenjuje isti
koji bi s druge strane trebalo da bude proizveden u elektranama na
fosilno gorivo, što ima za posledicu redukciju negativnih uticaja na
životnu sredinu, a naročito emisije CO2 u atmosferu. Među svim
obnovljivim izvorima energije, energija vetra je rangirana kao jedna od
najjeftinijih opcija za smanjenje emisije CO2, ali i emisije drugih
zagađujućih materija (www.vtsnis.edu.rs).
Vetar je neujednačen i nema ga uvek pa tada vetrogeneratori ili ne rade
ili daju manju snagu. Najpogodnija mesta su obično na obalama mora i
reka ili na planinama. U prvom slučaju zakup zemljišta za izgradnju
vetro parka je skup, a u drugom je povećano ulaganje u izgradnju. Neki
smatraju da pokrivanje terena vetrenjačama narušava izgled predela,
mogu da predstavljaju opasnost za ptice, posebno ako su podignuti na
pravcima njihovih seoba. Rad vetrogeneratora može da ometa prijem
televizijskog signala, proizvode stalan, slab i neprijatan šum. Jedan od
najnepovoljnijih aspekata vetroelektrana je što imaju varijabilnu i
stohastičku proizvodnju (proizvodnju koja se ne može predvideti). Zbog
toga udeo vetroelektrana ne bi trebao da pređe 10% u snazi svih
elektrana elektroenergetskog sistema. Mada i ovo nisu striktne vrednosti
pošto već postoje države gde udeo vetroenergije prelazi 10% - npr.
Danska. Udeo ovih elektrana moguće je povećati ako se osigura
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akumulisanje energije. Neka od mogućih rešenja jesu kombinovanja
vetroelektrana sa pumpno-akumulacionim postrojenjima ili solarnim
elektranama (www.vtsnis.edu.rs).
Vetrogeneratori za svoje pokretanje koriste samo kinetičku energiju
vetra, pa ne troše druga goriva od kojih nastaju otpadci i štetni gasovi
čije odlaganje ili emitovanje u atmosferu zagađuje životnu sredinu i
stvara efekat staklene bašte. Postavljeni stubovi vetrogeneratora
zauzimaju malu površinu, a zemljište oko njih nesmetano se može
koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. Često, izgradnja vetrogeneratora
u planinskim područjima može da reši problem snadbevanja električnom
energijom potrošača daleko od elektromreže. Građevinski poduhvati
izgradnje stubova i posavljanja vetrogeneratora na prevojima u
planinskim područjima mogu da predstavljaju dodatnu turističku ponudu
toga kraja.
U slučaju pojave viškova električne energije u elektroenergetskom
sistemu, električna energija dobijena iz vetrogeneratora može se
iskoristiti za kompresiju i skladištenje vazduha u nadzemnim ili
podzemnim rezervoarima. U fazama deficita električne energije, taj se
vazduh može iskoristiti za pokretanje turbina. Postoje studije koje
pokazuju da se višak električne energije može iskoristiti za proizvodnju
hidrogena elektrolizom vode, koji se koristi kao gorivo u npr. gorivnim
ćelijama. Na ovaj način peglaju se vremenska nepodudaranja vršne
proizvodnje i potrošnje električne energije u elektro - energetskom
sistemu.
Ovo su samo neka od mogućih rešenja upotrebe viškova električne
energije proizvedene u vetrogeneratorima. Ni jedno od ovih rešenja
danas nema širu primenu jer su troškovi izgradnje i proizvodnje KW
električne energije iz vetroelektrana veći od troškova uskladištenja
energije i ponovne proizvodnje električne energije iz tako uskladištenog
izvora.
Podaci iz Evropske studije o obnovljivoj energiji pokazuju da vetar može
postati jedan od najjeftinijih obnovljivih izvora energije sa cenom
energije u okviru cene iz termalnih izvora. Za vetroturbine izrađena je
procena da će se cena smanjivati 8-15% za svako dupliranje proizvodnje.
Daljim usavršavanjem tehnologije konverzije kinetičke energije vetra u
mehaničku energiju i njenom transformacijom u električnu, cena će
padati još i više (Đajić, 2002).
U Evropskoj studiji o obnovljivoj energiji (TERES II) utvrđeno je da će
budući razvoj i istraživanja omogućiti značajna tehnološka unapređenja
do 2020. godine. Kapitalni troškovi će biti manji za 25-50%. To će
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omogućiti izgradnju vetroelektrana na lokacijama sa brzinom vetra od 56 m/s (www.op.europa.eu).
Zbog nultog ili minimalnog zagađenja životne sredine, vetroenergija će
predstavljati značajnog favorita proizvodnje energije iz obnovljivih
izvora energije. Zabrinjava podatak da je smrtnost usled zagađenja
vazduha danas veća od smrtnih slučajeva svih automobilskih nesreća u
svetu.
Zaključak
Energetska nezavisnost je od izuzetnog značaja za svaku zemlju jer
doprinosi ukupnoj geopolitičkoj i ekonomskoj stabilnosti. Sa druge
strane, diverzifikacija energetskih izvora, posebno obnovljivih, kao i
smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva je nešto čemu teži svaka zemlja i
što ne bi trebalo da se dovodi u pitanje.
Budući razvoj energetike u Srbiji bi trebalo da se oslanja na obnovljive
izvore energije. Smatra se da su ukupni potencijali obnovljivih izvora
energije u Srbiji na nivou godišnje potrošnje naftnih derivata. To daje
dosta prostora za buduća ulaganja u tzv. zelenu energiju. Srbija je do
sada ulagala u hidroelektrane, mada u poslednje vreme su u najavi mnogi
projekti u vezi solarnih i vetroelektrana.
Popularizacijom ideje o energiji vetra i razvojem tehnologija za
konverziju kinetičke enerigije vetra u mehaničku energiju za pokretanje
vetroturbina, smanjuju se troškovi proizvodnje iste. Energija vetra
postaje sve konkurentnija tradicionalnim fosilnim gorivima. Smanjenje
zagađenja životne sredine samo može da bude podsticaj za primenu
ovakvih rešenja i ulaganja u obnovljive izvore energije.
Nedavna energetska kriza u Srbiji pokazala je da izgradnja
vetroelektrana predstavlja idealan novi kapacitet jer ima kratak period
investicione izgradnje, sezonska vršna proizvodnja poklapa se sa
sezonskom vršnom potrošnjom i proizvodi se električna energija uz
minimalno narušavanje životne sredine.
Sa rastom popularnosti ideje o energiji vetra, počinje blagi pad troškova
proizvodnje iste i sa tim energija vetra postaje sve konkurentnija
tradicionalnim fosilnim gorivima. Pad cene izgradnje infrastrukture za
ovaj vid investicije i moguća redukcija cene sirovina ide u prilog
preduzimanju konkretnih mera. Pored toga, smanjenje zagađenja životne
sredine samo može da bude podsticaj za primenu ovakvih rešenja i
ulaganja u obnovljive izvore energije.
Ovaj vid korišćenja obnovljivih izvora energije predstavlja ulaganje u
budućnost jedne ekonomije. To ulaganje se vremenom i više nego
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isplati, kroz različite pozitivne uticaje, kako na zdravlje ljudi i očuvanje
životne sredine, tako i na troškove života. Pružaju se dodatne
mogućnosti zapošljavanja lokalne radne snage, obezbeđuju se dodatni
prihodi od najma i prodaje zemljišta zainteresovanim investitorima u
vetroparkove i brojne druge prednosti.
Obnoviljivi izvori energije, kao čiste tehnologije proizvodnje energije,
nešto su što doprinosi očuvanju zdravlja ljudi kao i sredine u kojoj
živimo, a koju treba da ostavimo generacijama koje dolaze. To su
investicije u budućnost koje će se vremenom više nego isplatiti.
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WIND POTENTIALS FOR THE PRODUCTION OF ENERGY IN
SERBIA
Simo Stevanović1, Snežana Stevanović2, Milena Jović3
Abstract
Considering the limited reserves of non-renewable energy sources that
are dominant in the production of energy in Serbia, the study and
determination of the potential of renewable energy sources deserves
more attention. The paper analyzes the potential of wind, as a renewable
source, for the production of energy in Serbia. It has been determined
that several types of winds blow on the territory of Serbia with the
potential for the economical production of energy. In the 1990s, the EU
defined the mandatory participation of renewable energy sources in total
production of energy, as well as significant incentives to achieve the set
goals by 2020. The production of energy from the energy of wind is far
from the potential of the winds that blow on the territory of Serbia. It
was found that, in addition to the positive effects which are reflected in
reduced greenhouse gas emissions, energy production from the energy of
wind also has negative effects on the environment, which do not
represent a limiting factor for greater use of wind as a renewable energy
source.
Keywords: energy production, renewable sources, wind generators,
wind, wind energy
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ОРГАНИЗАЦИОНО-ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ У
ПРОИЗВОДЊИ ОВАЦА РОМАНОВСКЕ РАСЕ
Никола Ковачевић1, Зоран Рајић2,
Апстракт
Овчарска производња у Србији једина бележи тренд раста у
смислу бројног стања, али још увек недовољно у односу на
потенцијале пашњачких површина. Међутим, и поред изражене
рентабилности производње и даље доминирају газдинства са
малим бројем оваца, односно производњом за сопствене потребе уз
продају малих вишкова, углавном неорганизовано и по ниској цени.
Просечан број оваца на газдинствима у Републици Србији, према
попису из 2012. године, износи 11,2 грлa, а у Европској унији
просечно је 113 оваца по газдинству. Према расној структури
доминантни су сојеви праменке са око 80 % удела, док је удео
романовске расе свега 0,04 %. Обзиром да спада у расе високе
плодности, главни производ романовске расе је јагњеће месо. Циљ
рада је налажење решења за побољшањe технологије производње и
пословног резултата. У том смислу решење је резултат анализе
пословног резултата у овчарској производњи на породичном
газдинству,
у
брдско-планинском
пределу.
Ефикаснијим
искоришћавањем природних ресурса, односно пашњака, у брдскопланинским пределима постиже се већа рентабилност производње
за око 5%.
Кључне речи: породична газдинства, узгој оваца, пословни
резултат.
Методе рада и извори података
Методе које су примењене у овом истраживању усклађене су са
предметом и циљем истраживања. Фокус истраживања био је на
технолошким, организационо-економским и тржишним аспектима
производње меса. У раду је, поред осталог, приказан и осврт на
опште агроеколошке услове и карактер ширег привредног
1

Никола Ковачевић, Msc, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду,
Немањина 6, 11080 Београд-Земун, Србија, +381 60 505 82 82, E-mail:
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2
Зоран Рајић, др, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду, Немањина 6, 11080 Београд-Земун, Србија, +381 11 261 5315, локал
414, E-mail: zorajic@agrif.bg.ac.rs

169

амбијента за развој сточарства (Арсић и сар., 2011). Применом
калкулација трошкова (Гогић, 2005), добијени су одговарајући
показатељи успешности пословања. Посматрани су запати са
просечно 150 оваца романовске расе у брдско-планинском пределу
на узорку од 25 газдинстава. Најважније производне и
репродуктивне особине ове расе приказне су компаративно у
односу на примитивне балканске генотипове (Fahmy, 1989; Цекић и
сар., 2018). Калкулације су урађене у условима исхране путем
испаше у летњем периоду и конзервисане кабасте хране у зимском
периоду са једне стране и исхране конзервисаном храном током
целе године. Исхрана оваца је посматрана како кроз организациону
тако и економску призму (Гутић и сар., 2006; Радивојевић, 2016).
Извори података су личне евиденције пољопривредних
произвођача, као и релевантна домаћа и страна литература.
Резултати испитивања
Општи подаци
Газдинства су смештена у брдско-планинском пределу на
надморској висини од око 1.000 метара. Баве се узгојем оваца расе
романовска, односно производњом јагњади за даљи приплод и
јагњади за месо. Главна одлика романовске расе је велика плодност
и добар одгој јагњади. Такође, спада у расе за чијим гајењем се
повећава интересовање. Стога је релативно лако продати приплодну
јагњад. То представља велику предност током неповољних
тржишних услова. Просечна плодност романовске расе овце је
2,86±0,15 (Fahmy, 1989), док у случају домаће праменке није преко
1,28±0,45 (Цекић и сар., 2018).
Начин гајења лети је пашњачки, а зими шталски. У брдскопланинским пределима постоји изобиље неискоришћених пашњака
и представљају извор јефтине кабасте хране. Оптимално
искоришћавање травњака прегонском методом у великој мери
одређује количину и квалитет кабасте хране.
Ако се узме Србија као пример, на бази повољних климатских
услова, адекватних карактеристика земљишта и расположивих
водних ресурса, може се констатовати да постоји значајан
потенцијал за развој пољопривреде. Ипак, такав потенцијал није
увек и у потпуности искоришћен (Арсић и сар., 2011).
Бројни неискоришћени планински пашњаци у Републици Србији
често се неоправдано поистовећују са екстензивном сточарском
производњом, што не мора увек бити тако. Добрим програмом неге
и експлоатације, овакви пашњаци могу постати значајан елемент у
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развоју овчарства. У смислу неге, ту се превасходно мисли на
подсејавање травама и легуминозама. Када се подсејавање обавља у
планинским условима, доминантна травна врста треба да буде мачји
реп, а пратећа јежевица. Легуминозна компонента такође је
потребна за подсејавање, али ту постоји проблем. Наиме, луцерка
не подноси гажење, а и релативно лоше успева у планинским
агроеколошким условима. Са друге стране, црвена детелина није
дуготрајна па је подсејавање неопходно. У зеленој маси травњака
учешће легуминоза не треба да прелази 40% (Радивојевић, 2016).
Вредносни показатељи трошкова хранива у овчарској
производњи
На анкетираном узорку газдинстава производе се кабаста хранива и
то углавном сено и сенажа, кошењем природних и сејаних
травњака. У ботаничком смислу, сејани травњаци су мешовитог
травног и легуминозног састава. Поред кабастих хранива, користе
се и концентрована хранива која се купују на тржишту. У летњем
периоду основно кабасто храниво је зелена маса која се користи
путем испаше.
На анкетираном узорку, цене коштања су за сено 7,74 дин/кг и 3,87
дин/kg за сенажу. С друге стране, цена коштања травне масе са
пашњака је 0,38 дин/kg. Остварен принос сена по хектару био је 2
тоне на природним, односно 4 тоне на сејаним травњацима. Готове
смеше концентрата за овце се купују по цени од 26,00 дин/кг
односно за јагњад 32 дин/kg.
За обрачун цене коштања коришћен је просечни принос природних
и сејаних травњака у износу од 3 тоне по хектару за сено, односно 6
тона по хектару за сенажу.
Нижа цена коштања зелене масе, у условима пашног
искоришћавања, увек је последица елиминације трошкова кошења и
транспорта. У случају пашног модела искоришћавања зелене масе,
губици хранљивих материја су мањи од 5%, док је цена коштања
једне хранљиве јединице 2,57 пута мања у поређењу са спремањем
сена, односно 2 пута у случају силаже (Гутић и сар., 2006).
Директни трошкови односе се на гориво и закуп. Учествују
приближно са око 91 % у цени коштања. Остали трошкови су
индиректног карактера. Последица су текућег одржавања машина.
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Обрачун бруто марже производње јагњади
Бруто маржа је брз и ефикасан показатељ исплативости одређене
линије производње и представља разлику између вредности
производње и директних трошкова производње.
У табелама 1 и 2 приказани су обрачуни бруто маржи производње
јагњади у условима са и без испаше применом релевантих
калкулативних метода (Гогић, 2005).
Показатељ рентабилности производње изражава степен економске
ефективности производње и уложених средстава. У условима
коришћења испаше, табела 1, учешће бруто марже износи 77,24%
од вредности производње. У шталским условима држања без
коришћења испаше, табела 2, учешће бруто марже износи 72,5% од
вредности производње. Ефикаснијим искоришћавањем природних
ресурса односно пашњака у брдско-планинским пределима постиже
се већа рентабилност производње за око 5%. Бруто маржа у
производњи јагњади у запату од 150 оваца на испаши износи
8.386.530,00 рсд, док у условима без испаше износи 7.872.240,00
рсд
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Табела 1. Обрачун бруто марже производње јагњади у условима испаше у запату
од 150 оваца
Јед.
Јед.
Укупан
Приход
Кол.
Цена
%
мере
мере
износ
Мушка
дин/
1.
210
ком.
8320.00
1,747,200
16.09
јагњад
грло
Женска
дин/
2.
180
ком. 40000.00
7,200,000
66.31
јагњад
грло
дин/
3.
Стајњак
95
тона
1500.00
142,500
1.31
t
Субвенције
дин/
4.
150
грло
7000.00
1,050,000
9.67
по грлу
грло
дин/
5.
Вуна
375.0
кг
50.00
18,750
0.17
kg
Подстицајза
дин/
6.
210
грло
2000.00
420,000
3.87
товну јагњад
грло
Излучене
дин/
7.
31
грло
9000.00
279,000
2.57
овце и овнови
грло
A.
УКУПАН ПРИХОД
дин
10,857,450
100.00
Варијабилни трошкови
Концентрат
грло/
дин/
1.
420
1152.00
483,840
19.58
за јагњад
год
грло
Кабаста
грло/
дин/
2.
150
3018.60
452,790
18.32
Сточна храна
год
грло
грло/
дин/
3.
Испаша
150
638.40
95,760
3.88
год
грло
Ветеринарске
грло/
дин/
4.
150
500.00
75,000
3.04
услуге и лекови
год
грло
Концентрат
грло/
дин/
5.
150
2847.00
427,050
17.28
за овце
год
грло
Превентива
грло/
дин/
6.
420
1000.00
420,000
17.00
јагњади
год
грло
Дизел
7.
1200 L/год
150.40
дин/л
180,480
7.30
гориво
Потрошни
дин/
8.
12
месец 3000.00
36,000
1.46
материјали
месец
Трошак
грло/
дин/
9.
150
1000.00
150,000
6.07
селекције
год
грло
10 Синхронизација
грло/
дин/
150
1000.00
150,000
6.07
.
еструса
год
грло
дин
Б. УКУПНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ
2,470,920
100.00
дин
В.
БРУТО МАРЖА (А –Б)
8,386,530
0.00
Извор: Oбрачун аутора
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Табела 2. Обрачун бруто марже производње јагњади у шталским условима без
испаше у запату оваца од 150 грла
Јед.
Јед.
Укупан
Приход
Кол.
Цена
%
мере
мере
износ
Мушка
дин/
1.
210
ком.
8320.00
1,747,200
16.09
јагњад
грло
Женска
дин/
2.
180
ком.
40000.00
7,200,000
66.31
јагњад
грло
дин/
3.
Стајњак
95
тона
1500.00
142,500
1.31
t
Субвенције
дин/
4.
150
грло
7000.00
1,050,000
9.67
по грлу
грло
дин/
5.
Вуна
375.0
кг
50.00
18,750
0.17
kg
Подстицај за
дин/
6.
210
грло
2000.00
420,000
3.87
товну јагњад
грло
Излучене
дин/
7.
31
грло
9000.00
279,000
2.57
Oвце и овнови
грло
A.
УКУПАН ПРИХОД
дин
10,857,450
100.00
Варијабилни трошкови
Концентрат
грло/
дин/
1.
420
1152.00
483,840
16.21
за јагњад
год
грло
Кабаста
грло/
дин/
2.
150
5882.40
882,360
29.56
сточна храна
год
грло
грло/
дин/
3.
Испаша
0.00
год
грло
Ветеринарске
грло/
дин/
4.
услуге и
150
500.00
75,000
2.51
год
грло
лекови
Концентрат
грло/
дин/
5.
150
2847.00
427,050
14.31
за овце
год
грло
Превентива
грло/
дин/
6.
420
1000.00
420,000
14.07
јагњади
год
грло
Дизел
7.
2400 L/год
150.40
дин/л
360,960
12.09
гориво
Потрошни
дин/
8.
12
месец
3000.00
36,000
1.21
материјали
месец
Трошак
грло/
дин/
9.
150
1000.00
150,000
5.02
селекције
год
грло
10 Синхронизаци
грло/
дин/
150
1000.00
150,000
5.02
.
ја еструса
год
грло
дин
Б. УКУПНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ
2,985,210
100.00
дин
В.
БРУТО МАРЖА (А –Б)
7,872,240
Извор: Oбрачун аутора
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Закључак
У оквиру овчарства, као и у другим гранама сточарства, увек има
субјеката који покушавају да употребом нових генотипова остваре
извесно унапређење производње. Један од примера у овчарству
јесте и романовска раса. Међутим, ниједног тренутка не треба
изостави чињеницу да се ниједан генотип неће максимално
испољити уколико то није резултат оптималне интеракције са
парагенетским факторима, јер ниједна раса неће остварити
очекиване резултате, уколико нема на располагању оптималне
одгајивачке услове, пре свега услове смештаја, неге, исхране,
здравствене заштите, зоохигијене и добробити. На резултат
пословања пољопривредних газдинстава која се баве производњом
романовске овце утиче доста фактора од којих је најзначајнији
трошак хране. Трошкови хране учествују са око 80 и више
процената у вредности укупних трошкова и у значајној мери
опредељују висину пословног резултата газдинства. а на основу
резултата истраживања, долази се до закључка да пословни
резултат у производњи оправдава појачано увођење романовске
овце у производњу у Републици Србији. У условима коришћења
испаше, учешће бруто марже износи 77,24% од вредности
производње. У шталским условима држања без коришћења испаше,
учешће бруто марже износи 72,5% од вредности производње.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC INDICATORS OF
ROMAN SHEEP PRODUCTION
Nikola Kovačević1, Zoran Rajić2
Abstract
Sheep production in Serbia is the only one recording a growth trend in
terms of numbers, but still insufficient in relation to the potential of
pasture areas. However, despite the pronounced profitability of
production, farms with a small number of sheep still dominate, in other
words production for their own needs with the sale of small surpluses is
mostly disorganized and at a low price. The average number of sheep on
farms in the Republic of Serbia, according to the 2012 census, is 11.2
heads, and in the European Union there are an average of 113 sheep per
farm. According to the racial structure, the strains of Pramenka are
dominant with part of about 80%, while the proportion of the Roman
race is only 0.04%. Since it belongs to the breeds of high fertility, the
main product of the Roman breed is lamb. The aim of this paper is to
find solutions to improve production technology and business results. In
that sense, the solution is the result of the analysis of the business result
in sheep production, on the family farm, in the hilly and mountainous
area. More efficient use of natural resources or pastures in hilly and
mountainous areas achieves higher profitability of production by about
5%.
Keywords: family farms, sheep breeding, business result.
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ОБЕЛЕЖЈА И ПЛАНСКО УСМЕРЕЊЕ ОРГАНСКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Јелена Живковић1, Драгић Живковић2, Бојан Димитријевић3,
Миливоје Ћосић4
Апстракт
У раду су истакнута основна обележја органске пољопривредне
производње са освртом на усмерење произвођача у оквирима
Републике Србије. Указано је и на тржишне тенденције извоза и
увоза органских пољопривредних производа. Акценат је стављен и
на неке стандарде које у области органске пољопривредне
производње прописује Европска унија. Сагласно томе, и аграрна
политика са изменама одређених параметара, мора са тог аспекта
да усмери и произвођаче органске хране на просторима Републике
Србије.
Кључне речи: органска производња, тржишно усмерење,
потенцијали производње, планска оријентација, стандардна
ограничења
Увод
Према дефиницији ФАО (Организације за храну и пољопривреду
при Уједињеним нацијама и Светске здравствене организације
(WHO): Органска пољопривреда представља систем управљања
производњом који промовише оздрављење екосистема укључујући
и биодиверзитет, биолошке циклусе и наглашава коришћење
метода, које у највећој мери укључују употребу инпута ван фарме
(FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 1999). Подразумева се
максимално коришћење обновљивих извора енергије, одржавање
генетске разноврсности агро и еко система и заштите животне
1

Јелена Живковић, МА, Пољопривредни факултет , Универзитета у Београду,
Немањина 6, 11080 Београд- Земун, Србија , Тел.: 00381 63 8788-251.
2 Драгић Живковић, др, редовни професор, Пољопривредни факултет,
Универзитет „Бијељина“, Павловића пут бб, 76300 Бијељина, E-mail:
dzivkovic@agrif.bg.ac.rs.
3 Бојан Димитријевић, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет у
Београду, Немањина 6, 11080 Земун-Београд, Србија, +381114413336, е-mail:
bojandi@agrif.bg.ac.rs
4 Миливоје Ћосић, др, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет
„Бијељина“, Павловића пут бб, 76300 Бијељина, БиХ, E-mail:
mickocosic@gmail.com
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средине, смањење свих облика загађивања као последица
пољопривредне производње уз стицање одређене добити.
Овде је тежња смањења квантитета на рачун квалитета хране, при
чему је неопходно смањити употребу агрохемикалија и вршити
ђубрење земљишта органским ђубривима (зеленишно и стајско
ђубриво) и сл.
Стални раст тражње за органским производима у свету указује на то
да ова производња може бити веома профитабилна уколико се на
прави начин користе природни ресурси, знање и производно
искуство.
Према подацима Министарства пољопривреде шумарства и
водопривреде Републике Србије, у 2017. години, у Србији је било
регистровано 3677 произвођача органске хране (Simić i Oljača,
2018). Међутим, поједини стручњаци сматрају да има и известан
број нерегистрованих произвођача, те да је њихов укупан број већи
од поменутог.
Органска храна се у Србији гаји на око 16.000 хектара, а скоро 90%
органских производа из Србије усмерено је ка извозу и то на
тржиште земаља Европске уније, САД и Јапана. Водеће тржиште
органских производа су САД, Немачка, Француска и Кина. Највећи
потрошачи органских производа су Швајцарска и Данска. У Србији
се потражња за овим производима повећава из године у годину.
Највећу површину обухвата производња житарица и воћа.
Традиционално највише се извози свеже и воће ниског степена
прераде, замрзнута малина, вишња, боровница, јагода, купина,
концентрати воћних сокова (од чега највише од јабуке), сушени
производи као што су малина, купина, вишња, лековито биље,
печурке. Врло мало извозимо готове производе. Наши мањи
произвођачи нису конкурентни на иностраном тржишту које
захтева стабилну испоруку производа у одговарајућим количинама
уједначеног квалитета. За реализацију ових производа значајне су
зелене пијаце на чијој одрживости би требало радити, мада су од
значаја и други канали продаје (специјализоване продавнице, а и
малопродајни објекти већих трговачких ланаца).
Креатори аграрне политике у Србији истичу да је будућност
српског извоза баш у производњи органске хране, која је данас
скромна, са циљем да то буде повећано у будућности на око 600.000
хектара. Истина, успешна органска пољопривреда заснива се на
агрономском и биолошком знању зато што је пољопривреда
заснована на биолошким процесима и отворена је за различите
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промене, са обележјима стварања потрошње и разградње органске
материје. При свему овоме, највећа је улога знања.
Органска производња има пуну вредност на еко-фарми где је
уравнотежена биљна и сточарска производња. Међутим, у Србији је
развијена биљна, али назадује сточарска производња јер у просеку
има само 0,30 условних грла стоке по хектару.
У Војводини се налази нешто више од половине укупних површина
под органском производњом у Србији. Органска производња је
заступљена на само 0,41% укупних пољопривредних површина.
Потребно је да се појачају интензитет и брзина уласка
пољопривредника у ову врсту производње, а то је могуће само уз
озбиљно учешће државе.
Европска унија нема довољно органске хране, тако да је то велика
шанса за нас. Органска пољопривреда, која је у свакодневној
експанзији, практикује се у више од 120 земаља света и њен удео у
пољопривредном земљишту непрекидно расте.
У свету под органском култивизацијом налази се 51 милион хектара
на више од 634.000 фарми, што је 2015. године било укупно 0,7%
пољопривредног земљишта на планети. Раст површина под
органском производњом највећи је у Северној Америци и Европи.
За подстицање развоја органске производње Министарство
пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије
планира три модела подршке: директна плаћања по хектару
производне површине, затим директна плаћања по грлу стоке која
се гаји уз примену метода органске производње и покривање дела
трошкова сертификације за производе добијене методама органске
производње.
Ми треба да размишљамо глобално, али мора да делујемо локално.
Србија има 0,56 хектара земљишта по становнику (Влада Републике
Србије, 2020), што је величина изнад исте у Јапану, Кини,
Холандији, Бразилу, Бугарској, Француској, итд.
Истина, проблеми у коришћењу нашег земљишта су екстезиван
начин коришћења, сетвена структура, релативно мала величина
поседа приватних газдинстава.
Смањено је уношење органске материје и низак ниво коришћења
органског ђубрива, посебно стајњака. Све то чини препреку да
пољопривредници постану робни произвођачи.
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Основни задатак и мисија пољопривредне производње је да се
обезбеди довољно хране и сировина органског порекла за постојећу
људску популацију (више од 7 милијарди), а ипак је више од 800
милиона гладних зато што брзе напредне технологије производње,
због веома скупих инпута, нису доступне онима који су још увек
гладни, иако се у развијеним земљама појављују вишкови
производа.
Потрошачи ову храну купују пре свега из здравствених разлога и
због бољег укуса. Познато је да су артикли из еколошке производње
на тржишту 20 - 80% скупљи од производа из конвенционалне
пољопривреде.
Најуспешнија земља у погледу извоза производа из органске
пољопривреде у Европи јесте Мађарска. Она извози преко 80%
својих производа захваљујући стимулативним мерама владе која
издваја чак 30% свог буџета за развој органске пољопривреде.
У производњи те хране Србија има све услове и изванредну шансу,
која нажалост, још увек није у довољној мери искоришћена.
Подаци Светске трговинске огранизације указују да се пестицидима
сваке године отрује око три милиона људи.
У Републици Србији 2006. године донет је први Закон о органској
производњи, а затим је 2010. године донет нов Закон о органској
производњи, разумљиво са одговарајућим захтевима.
Последњих деценија, ниска потрошња вештачких ђубрива,
пестицида и друго, условљена немаштином, а не жељом да се што
мање употребљавају, утицала је на стварање задовољавајућих
услова за органску производњу.
Ова производња треба да заузме репрезентативно место у нашој
укупној пољопривредној производњи. У органској производњи
постоји свест и снажан нагласак на заштити природне средине.
Развој органске производње доста зависи од економских чинилаца
тржишта, као и подстицајних средстава за органску производњу.
Значајну улогу морају да имају и локалне самоуправе, које треба да
препознају своје потенцијале и кроз донету стратегију развоја
конкуришу за добијање потребних средстава. Код нас, одлуком
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Свилајнац је постао национални центар за организацију производње
органске хране у области сточарства и то пре свега са циљем да се
центар бави израдом пројеката, организацијом и едукацијом
пољопривредника.
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Свилајнац ужива међународни углед и у чланству је Европских
удружења узгајивача стоке сименталске пасмине. Сличне центре
имају Ваљево и Пирот.
Производња органске хране захтева да се одређени простор у
Србији прогласи регионом без производње генетски модификоване
хране, што је урадило више од стотину држава. Зна се да у ЕУ има
око 500 милиона становника (10% њих или 50 милиона изјаснило се
да хоће да троши само храну без ГМО) и то пружа шансу Србији у
томе да производи и продаје такву храну.
Таква храна без ГМО, као и цела Србија постала би по томе бренд
познат у свету. На тај начин би пољопривреда прерасла у
агробизнис. Тиме би кроз своје производе створила бренд као извор
конкурентске предности и представља обезбеђење константног
квалитета који је препознатљив под одређеним именом. Успех
бренда увек је резултат његове аутентичности.
Са стварањем простора за производњу генетски немодификоване
хране, учинили бисмо први такав пробој у свету.
Истина, да би постала чланица Светске трговинске организације,
Србија мора да промени закон ГМО, а то би значило да би и кроз
нашу земљу био дозвољен промет ових производа. Он је на снази од
2002. године и сматра се најригорознијим у Европи, јер забрањује
увоз, узгој, прераду и промет ГМО и производа од ГМО.
Чланице Светске трговинске организације су готово све земље
света. Са наших простора једино БиХ и Србија то нису. Јасно је да
је чланство у СТО од капиталног значаја за економски систем
земље. Не само због нових тржишта која су резервисана само за
чланице, него и због стабилности услова привређивања, заштите од
нелегалних економских мера других земаља, али и додатног
привлачења страних инвеститора.
Да би органска производња Србије постала бренд и пласирала се на
светска тржишта, потребно је јединство произвођача и трговаца код
нас, да би отишли у свет и отварали српске сабирне дистрибутивне
центре са најбољом робом, као основни услов да се српској
дијаспори омогући да купују робу из отаџбине. Овакви центри би се
звали „Српска кућа“, а такве објекте по свету имају готово све
развијене земље.
У Србији су окрузи у ствари вештачки прављени региони, тврдо
административно формулисани и крајње нефункционални у
простору. У Србији постоје три основна аграрна региона:
равничарски, брдско-равничарско-планински и планинско-брдски.
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Равничарски регион (Војводина) базично је оријентисан на
интензивну ратарску производњу. Доминантни брдски регион
Централне Србије има перспективу углавном у сточарској
производњи, а значајне гране треба да представљају производња
млека и воћарско-виноградарска производња.
Воћарска производња има перспективу у планинско-брдском
региону (у југоисточном делу Централне Србије), а полажу се наде
у смислу екстензивног сточарства, пре свега овчарства и
говедарства. Поред тога, органска производња лековитог и
ароматичног биља, као и сакупљање самониклог биља и шумских
плодова, може да буде развојна шанса за многа мала породична
газдинства у брдско-планинским крајевима (Ковачевић и сар.,
2016).
У разним земљама света Србија би могла да продаје пре свега:
шећер, пшеницу, кукуруз, уље, дуван, поврће, воће, лековито биље,
вино, жестока пића, живу јунад, јунеће месо, овчије месо,
конзервирано месо и друго.
Са својим производима, посебно у бившим несврстаним земљама,
Србија би могла да буде јако конкурентна.
Органска производња у плановима
Србија има постављен законски оквир за органску производњу и
послује у неколико сертификационих компанија за органску
производњу, а оно што недостаје су маркетинг и стручњаци који
познају специфичности органске производње на већим
површинама. Одговарајућим маркетингом би се код потрошача
изградила свест, а тиме и тражња на тржишту, што подстиче
произвођаче. Органски пољопривредни произвођачи у Србији
добијају веће субвенције од оних који производе на уобичајени,
конвенционални начин.
Наводи се у литератури да у Србији постоји тридесет и пет
идеалних локација за производњу органске хране. То су: Фрушка
гора, Ђердап, Тара, Копаоник, делови Шар планине, Проклетије,
Камараш, Палић, Тиквара, Бегечка јама, Вршачке планине,
Поњавица, Голија, Сићевачка клисура, Стара планина, Грмија,
Суботичка пешчара, Зобнатица, комплекс „Панонија“, клисура реке
Градац, Раја, Рогот, клисура реке Ресаве, Овчарско-Кабларска
клисура, Соко град, Озренске ливаде, Парк шума, Ивље, клисура
реке Милишевске, Мируша, долина Пчиње, Авала, Космај, Мокра
гора, Радан и Власина.
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Да би се дошло до здравог производа, пре почетка производње, на
њиви се:


Хемијска средства и пестициди не смеју користити најмање
три године;



Морају да постоје јасне границе парцеле како биљке не би
долазиле у додир са околним културама;



Забрањен је генетски инжињеринг – све мора бити у складу
са природом;



Проблеми са штеточинама решавају се постављањем замки и
мамаца;



Одговарајући квалитет воде за наводњавање је нужан;



У исхрани животиња не смеју се користити хормони који
вештачки подстичу раст, лекови, ни остала вештачка
средства.

У оквиру twining Пројекта, које је одобрила Европска комисија,
детаљније ће се прописати и начин контроле органских
произвођача, као и мере које се предузимају у случају утврђених
неправилности.
Уредиће се потпуно нова област везана за органску производњу
вина и прописати технолошке поступке прераде и производње и
супстанце који се користе у органској производњи вина. Ревидираће
се и списак активних супстанци које се налазе у средствима за
заштиту биља која су дозвољена за употребу у органској
производњи. Систем контроле биће ојачан захваљујући оштријим
мерама предострожности и детаљним проверама заснованим на
процени ризика у целом ланцу снабдевања. Годишња институцијска
контрола на терену неће бити обавезна за све, већ ће се базирати на
анализи ризика. Употреба природних арома у преради органских
производа биће јако ограничена и детаљно ће бити прописана
правила за добијање органских арома.
Новом регулативом ЕУ биће прописана и ограничена листа
производа за чишћење и дезинфекцију технолошких линија. Циљ је
да се јачањем система контроле повећа поверење потрошача и
спрече преваре од стране произвођача.
Број хектара под органском производњом не расте жељеним
интензитетом, мада расте број пољопривредника који се баве овом
производњом. Разлог је групни сертификат где трошкове дозвола
сноси организатор производње, који произвођаче снабдева
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инпутима, а преузимају сву робу коју они произведу. То је један
уговорени однос који је јако добар за мале произвођаче. Истина,
произвођачи имају мањи ризик али и мању зараду него да сами
продају своју робу. Иако расте извоз, расте и увоз органске хране и
то прерађене попут муслија и какаа.
Много се очекује од државних субвенција које ће произвођачи
органске хране моћи да конкуришу, а да политика у том правцу
буде реална и остварива. Прилика је да се конципира нова аграрна
политика за спас пољопривреде села и Србије.
Нову аграрну политику треба креирати на основу наших
специфичности, али уважавајући и принципе аграрне политике ЕУ,
ослањајући се на заједничку пољопривредну политику ЕУ, при
чему се морају формирати и нове институције за спровођење реалне
политике (Вићентијевић и Вујовић, 2004). Сагласно овоме,
истичемо да аграрна реформа као скуп прописа усмерен на
редистрибуцију аграрних ресурса саставни је део свих великих и
суштинских друштвено-економских промена. Није код нас реч о
подруштвљавању, већ о јачању приватног сектора и породичног
газдинства.
У Србији влада врло незадовољавајуће стање у сточарству, гасе се
села, остају празне куће, празне стаје. Србија је, рекло би се, од
извозника хране постала њен увозник. Примера ради, Холандија
величине Војводине извози хране за преко 70 милијарди долара
годишње, што значи да је вредност њеног годишњег извоза
двоструко већа од друштвеног производа Србије.
То указује да Србија недовољно користи расположиве ресурсе за
пољопривредну производњу. Тако на пример: Република Србија је
међу водећим земљама у свету по производњи шљиве, малине и
вишње. Србија је на седмом месту у свету по производњи вишања и
чак на трећој позицији према вредности извоза овог воћа. Први смо
у Европи по производњи дуње, а иза нас је Шпанија. У свету је по
производњи овог воћа Србија на десетом месту, и на тако малом
тржишном сегменту, Србија се налази на четрнаестом месту. Са 42
милиона стабала по производњи шљива Србија се налази на трећем
месту у свету, али не и по извозу производа ове воћне врсте.
Неправда из прошлих времена, када су аграрне реформе
немилосрдно цепале, прекрајале и одузимале земљиште и тако
уништавале велепоседнике, грофове и породична газдинства као
класичан и најприроднији облик пољопривредне производње,
морала је бити исправљена.
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Са друге стране, удруживање пољопривредних произвођача у
Србији је на незадовољавајудем нивоу. То има за последицу да
велики број примарних пољопривредних произвођача није дирекно
и
организовано
укључен
у
комерцијално
оријентисан
пољопривредно-прехрамбени ланац нити у процесе доношења
одлука. Самим тим, пољопривредни произвођачи су препуштени
сами себи и имају веома неповољну преговарачку позицију у
односу са осталим карикама пољопривредно - прехрамбеног ланца,
превасходно са купцима и прерађивачима. Њихов утицај на
доносиоце одлука, у процесима доношења одлука, такође је веома
ограничен (Димитријевић, 2018).
Пољопривредни комбинат Београд да би производио храну за
Београд, који је данас тржиште од близу два милиона потрошача,
доживео је то да су власти изабрале за народ и комбинат најлошију
солуцију, а то је приватизација од стране страног партнера „АЛ
ДАХРЕ“, која је данас у Србији највећи велепоседник са 29.000
хектара земљишта.
Супротно овоме, у Израелу је сва земља у државном власништву
(издаје се у закуп на 49 година) и сви добро послују.
Ако су крупни пољопривредни комбинати већ распарчани, било би
потребно барем радити на оснивању или успешном обнављању
задружних организација у Србији (Томић, 2008). Због тога задруге
треба да буду стожер окупљања пољопривредника који на тај начин
заобилазе посреднике и шпекуланте са којима се иначе сусрећу.
Свака задруга требало би да установи свој бренд са географским
пореклом и са њим да наступи на светском тржишту.
У САД сваки четврти грађанин је члан неке задруге. У Канади
четири од десет грађана чланови су најмање једне задруге. У Јапану
је свака трећа породица члан задруге.
У Бразилу задруге су заслужне за 40% пољопривредног БДП, и за
6% укупног пољопривредног извоза. У Норвешкој послује 4000
регистрованих задруга са око два милиона чланова.
Са тог становишта у Србији је формиран Национални савет за
препород села. С тим у вези, наше мишљење је најприближније
мишљењу Бранислава Гулана: „Састав Савета је такав да ја, као
члан тог тела, нисам убеђен да ће оно успети у својим намерама.
Јер, у Савету се налазе мислећи људи, али по старосној структури
то су у већини случајева људи у трећем животном добу, седе главе
које имају знања, али које носе и терет чињенице што су били и
сведоци нестајања села у Србији“ (Гулан, 2019).
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Одмах се поставља питање могу ли они пред крај животног века,
осим својим саветима, да помажу опстанак села.
Савети могу да се деле и без чланства у Националном савету. Дакле,
сада хоће да обнављају села и да враћају људе који су са села
отишли, а познато је да се враћају они који су отишли као млади, а
данас су у „јесени живота“ и долазе на село да би у њему дочекали
крај животног века.
Сматрамо да би чланови Националног савета требало да буду пре
свега млади људи, у доби између тридесет и четрдесет година, који
имају и већ живе на селу, а опредељени су да тамо и остану, како
они, тако и њихова деца, па и унуци. Уз све то требало би да буду и
материјално имућни, па да свој капитал улажу у села и да их граде.
Капитала који би у село требало да се улаже до сада није било, па су
млади са села одлазили „трбухом за крухом“.
Пуким саветима неће се помоћи опстанку и останку села, а самим
тим ни Србије.
Национални савет за спас села чине научни, културни и јавни
радници, као и многи други који имају задатак да наредних
деценија кроз своју мисију зауставе нестајање села у Србији.
Закључак
Органска пољопривредна производња све више постаје
неминовност на нашој планети. Захтеви потрошача за овим
производима су у сталном порасту, а неке државе су већ заузеле
истакнуто место у овом погледу.
Производни потенцијали за органском производњом у Републици
Србији нису ни приближно искоришћени колико нам то могућности
дозвољавају. Још увек се произвођачи нису довољно усагласили са
стандардима које прописује Европска uнија када је реч о
производима из овог сектора.
Мере аграрне политике морају уважити ове захтеве.
Република Србија мора и даље остати на свом досадашњем
опредељењу забране производње и увоза генетски модификоване
хране. Са таквим опредељењем будућност ће јој донети
конкурентску предност у погледу производње и извоза органске
хране.
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CHARACTERISTIC AND PLANNING ORIENTATION OF
ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION
Jelena Živković1, Dragić Živković2, Bojan Dimitrijević3, Milivoje Ćosić4
Abstract
The main features of organic agricultural production are highlighted in
the paper, with reference to the orientation of producers within the
Republic of Serbia. The market tendencies of export and import of
agricultural organic products are also pointed out.
Emphasis is also placed on some standards set by the European Union
in the field of organic farming.
Accordingly, in that aspect, agrarian policy, with changes of certain
parameters, must also guide organic food producers located in the
territory of our republic.
Keywords: organic production, market orientation,
potentials, planning orientation, standard constraints
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INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PREDUZEĆA U
FUNKCIJI JAČANJA NJIHOVE KONKURENTNOSTI
Dragana Đurić1, Dejan Đurić2, Jelena Ristić3
Apstrakt
Značajnije učešće poljoprivrednih i prehrambenih preduzeća u okviru
međunarodnog tržišta i podizanje nivoa kvaliteta njihovog
funkcionisanja u globalnim okvirima u velikoj meri determiniše
efikasnost funkcionisanja jedne privrede u savremenim međunarodnim
ekonomskim odnosima. Jačanje konkurentnosti i reintegracija ovih
preduzeća je složen i odgovoran zadatak. To je složen proces koji treba
da doprinese većoj osposobljenosti preduzeća za uspešno takmičenje na
međunarodnom tržištu.
Razvojni ciljevi i internacionalizacija poslovanja zahtevaju da se, sa
dominantne orijentacije na domaćem tržištu, preduzeća sve više
angažuju na međunarodnom poslovnom planu i intenziviraju
međunarodne poslovne aktivnosti. U tom smislu, od sposobnosti
menadžmenta i liderstva da prepoznaju zahteve ciljnih tržišta i
fleksibilno reaguju na akcije konkurenata, zavisiće uspeh celokupne
poslovne misije ovih preduzeća.
Ključne reči: konkurentnost, globalizacija, organizacione promene
Globalizacija i promene načina poslovnog razmišljanja
Poslovna filozofija savremenih kompanija podrazumeva promene načina
poslovnog razmišljanja u smislu prihvatanja činjenice da su "promene
permanentno potrebne", odnosno, da "oni koji ne inoviraju, neminovno
nestaju sa ekonomske scene". U tako izmenjenom privrednom ambijentu
aktivnosti preduzeća moraju biti dugoročno, a ne kratkoročno
orijentisane. Pravovremeno reagovanje na promene (prilagođavanje)
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postaje osnov uspešnog menadžmenta i osposobljavanja preduzeća za
uspešno funkcionisanje na svetskom tržištu, što podrazumeva sledeće:
 uočavanje i uvođenje promena u organizacionoj strukturi,
 promene u proizvodnoj i tržišnoj strategiji,
 promene strategije razvoja preduzeća i upravljanja i
 korišćenje kadrovskih i drugih resursa (korišćenje znanja,
obučavanje zaposlenih).
Promena poslovne orijentacije poljoprivrednih i prehrambenih preduzeća
mora uvažavati strateški menadžment pristup. Razvojna dimenzija i
internacionalizacija poslovanja zahtevaju da se sa dominantne
orijentacije na domaće tržište preduzeća sve više angažuju u
međunarodnim poslovnim aktivnostima. To angažovanje tokom vremena
evoluira kroz faze izvozne, multinacionalne, pa sve do globalne
orijentacije. Pri tome, od sposobnosti menadžmenta i liderstva da
prepoznaju zahteve ciljnih tržišta i fleksibilno reaguju na akcije
konkurenata, zavisiće uspeh celokupne poslovne misije preduzeća.
Da bi preduzeća bila međunarodno orijentisana i konkurentna,
neophodno je:
1.

adekvatno tretirati međunarodno tržište u strategiji rasta i razvoja
preduzeća:
 eliminisati sistemsko (kontinuirano) podvajanje
poslovanja na domaćem u odnosu na inostrano tržište;

uslova

 uvažavanje ekonomskog interesa pri definisanju ciljne funkcije
preduzeća na svetskom tržištu (namenski izvoz, a ne višak
proizvoda).
2.

selektivno pristupati
proizvoda:

definisanju

međunarodno

perspektivnih

 izvoz što većeg obima onih proizvoda koji imaju prođu (u odnosu
na zahteve i standarde tj. kvalitet).
3.

uspostaviti direktan kontakt sa inostranim potrošačima na ciljnim
tržišnim segmentima.

4.

selektivno prilaziti izboru tržišta i tržišnih segmenata (izbor
najatraktivnijih ciljnih tržišta).

5.

zauzimati adekvatan odnos prema konkurenciji:
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 prihvatanje nacionalne lojalnosti prema konkurentima iz
sopstvene zemlje (eliminisanje defanzivnog pristupa i
podređenog položaja u odnosu na međunarodnu konkurenciju);
 neophodna je kooperacija pri izvozu, međusobno konkurentsko
povezivanje i zajednička obrada inostranih tržišta.
6.

opredeljivati se za višestranost u korišćenju pojedinih oblika
međunarodnog poslovanja:
 prevazilaženje klasičnog izvoza povećanjem dugoročne
proizvodne kooperacije (uz kompezacione poslove, by-back
poslove i malogranični promet);
 stvoriti uslove za zajednička ulaganja i direktne investicije.

7.

prevazilaziti raskorak
konkurentnosti:

između

potencijalne

i

efektivne

 realna procena proizvodno - tehnološke i tržišne pozicije (u
odnosu na konkurentna preduzeća iz drugih zemalja);
 povećanje stepena osposobljenosti proizvodnje po svetskim
standardima i zahtevima kupaca (kvalitet, rokovi isporuke,
funkcionalnost, konkurentnost cene);
 povećanje konkurentnosti (stepen
originalnost, dizajn, ambalaža).
8.

noviteta

proizvoda,

stimulisati inventivan i kreativan rad:
 poboljšati tretman i položaj naučno - istraživačkog i kreativnog
rada (u cilju prihvatanja novih ideja i konkretnih pronalazaka),
 povećati stepen noviteta proizvoda uz originalnost i dizajn.

9.

eliminisati pregovaračku i cenovnu inferiornost:
 usklađivati nivoe cena sa svetskim standardima (uz politiku
realnog kursa dinara i stimulativnih mera ekonomske politike);
 uvažavanje necenovnih faktora konkurentnosti.

10. uspostaviti adekvatan odnos prema promotivnim aktivnostima
(odnosi sa javnošću, propaganda, sajmovi i izložbe i lična prodaja u
inostranstvu).
Do povoljnije predstave o domaćim proizvodima i njihove veće
prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu neće doći ukoliko ne budu
istovremeno unapređivani kvalitet proizvoda i njihova svestrana
promocija.
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Dobra pozicioniranost privrede na međunarodnom tržištu zahteva i
radikalne promene poslovnog imidža. Globalizovano poslovno okruženje
nameće obavezu domaćim preduzećima da predstave svetskoj javnosti
sopstvene potencijale koji mogu biti deo međunarodne saradnje. Do
povoljnije predstave o domaćim proizvodima i njihove veće
prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu neće doći ukoliko pored
unapređenja njihovog kvaliteta istovremeno na dođe i do njihove
svestrane promocije. U tom smislu, takve aktivnosti moraju biti
potpomognute aktivnim merama države usmerenim ka izgradnji
povoljnog imidža zemlje, unapređenju i promociji izvoza i
međunarodnoj afirmaciji domaćih preduzeća. Pomoć države u oblasti
promocije domaćih organizacija može se manifestovati u organizovanju
zajedničkih nastupa firmi na međunarodnim sajmovima i izložbama, u
kolektivnoj promociji grupe preduzeća čija je ponuda zasnovana na
komparativnoj nacionalnoj prepoznatljivosti, u štampanju promotivnih
materijala, različitim formama lobiranja u inostranstvu i sl.
U cilju podizanja konkurentske sposobnosti i uspešnijeg prevazilaženja
spoljnih prepreka, pri nastupu i poslovanju na konkretnom stranom
tržištu treba insistirati i na formiranju izvoznih marketing grupa
(konzorcijuma), koje podrazumevaju zajednički nastup pravno i
ekonomski samostalnih firmi na tržištima trećih zemalja. Ovakav način
izvoza odgovara, pre svega, malim i srednjim preduzećima koja po
veličini i potencijalu ne mogu samostalno dostići poželjnu izvoznu
snagu, tako da i pomoć države ovoj grupi preduzeća treba biti
najznačajnija. Međunarodni poslovni nastup preduzeća mora, dakle, biti
potpomognut od strane države, ali se prvenstveno mora bazirati na
sposobnostima menadžmenta da kreira i primenjuje strategiju
internacionalizacije kao primarnu strategiju rasta i razvoja organizacije u
globalnim uslovima poslovanja.
Značaj prilagođavanja razvojnih strategija domaćih preduzeća
uslovima globalnog poslovanja
Promene koje donosi proces globalizacije čine da se ambijent u kome
posluju savremena preduzeća radikalno menja i da pritisak koji taj
ambijent stvara na njih bude sve intenzivniji. Pri tome, sve je teže
strukturirati i konceptualizovati promene u okruženju, budući da su one
vrlo raznovrsne, sve manje predvidive i međusobno povezane. Sve je
teže definisati faktore koji predstavljaju pokretačku silu promena u
okruženju. Ipak, u poslednje vreme možemo izdvojiti tri osnovna trenda
koji kreiraju karakter savremenog poslovnog ambijenta: globalizacija,
tehnološki progres i promena uloge države u privredi.

193

Globalizacija se ogleda u transformaciji svetskog tržišta od skupa
nacionalnih ka jedinstvenom tržištu u kome organizacije iz različitih
zemalja kunkurišu jedna drugoj direktno. Na taj način intenzitet
konkurencije se značajno uvećava. Globalne organizacije posmatraju
čitav svet kao svoje tržište. Cilj globalne organizacije nije da izbriše
nacionalne specifičnosti, već da pronađe način da svoju poslovnu
strategiju unapredi kroz prilagođavanje specifičnostima lokalnog tržišta.
Tehnološki progres takođe unosi kvalitativne promene u okruženje
globalnih organizacija i u značajnoj meri pospešuje i olakšava
globalizaciju svetske privrede. Pored tehnoloških, na globalizaciju
svetske privrede značajno su uticali i politički faktori. U tom smislu,
globalizacija, zajedno sa informatičkom revolucijom i političkim
faktorima, radikalno menja ambijent u kome posluju savremene
organizacije.
Svetsko tržište pruža jednaku šansu svim kompanijama bez obzira na
njihovu veličinu i stepen razvijenosti. Veće uspehe u iskorišćavanju
šansi na svetskom tržištu imaju kompanije koje uvažavaju globalnu
logiku poslovanja (Rakita, 1998). Bez čvrstog integrisanja u svetske
tržišne tokove naša privreda ne može rešiti svoje razvojne probleme.
Odsustvo sposobnosti identifikovanja šansi i opasnosti globalnog
okruženja može ugroziti ozbiljniji i značajniji nastup naših organizacija
na međunarodnom tržištu.
U kontekstu procesa internacionalizacije od strateškog značaja je
donošenje odluka o početnoj internacionalizaciji, jer se istom definiše
lokacijsko opredeljenje i budući razvoj inostranog tržišta kompanije. Pet
koraka uspešne (početne) internacionalizacije kompanija su opredeljeni
kreativnošću menadžment timova u oblasti redefinisanja:
 misije poslovanja u uslovima globalizacije,
 cilja po osnovu željenog nivoa internacionalizacije,
 nivoa investicija, rizika i poslova,
 konkurentske prednosti i
 strategijskog opredeljenja kompanije (Douglas P. S. & C. S.
Craig, 1997).
Donošenje odluke o internacionalizaciji domaće kompanije
podrazumeva modifikovanje misije poslovanja uključivanjem globalne
komponente. U takvoj situaciji domaća preduzeća nalaze se pred
izborom različitih alternativa. On podrazumeva opredeljenje za ili protiv
internacionalizacije kao primarne strategije rasta i razvoja. Izbor takođe
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uključuje orijentaciju ka statusu inovatora ili imitatora i dilemu da li
treba osvajati globalno tržište ili samo manji broj tržišta, odnosno
tržišnih segmenata.
U okviru redefinisanja ciljeva po osnovu željenog nivoa
internacionalizacije, takođe se mora uvažavati činjenica da domaća
preduzeća moraju u značajnijoj meri biti uključena u međunarodne
tokove. U tom smislu, izbor tržišta uglavnom se svodi na jedno susedno
tržište, a osvajanje većeg broja tržišta moguće je samo u situaciji kada su
ciljna tržišta susedna i homogena po ispoljenoj tražnji.
Visok stepen rizika, koji podrazumeva nastup na globlnom tržištu od
strane domaćih preduzeća, zahteva veoma pažljiv odabir formi ulaska u
globalne procese. Domaće kompanije veće ekonomske snage uspešnije
se mogu uključiti u međunarodnu konkurenciju od onih čija su snaga i
resursi na nižem nivou. Manje domaće kompanije treba da izaberu formu
ulaska koja zahteva manje troškove i rizik, odnosno formu kojom se isti
dele na više partnera.
Proces globalizacije zahteva da domaći lideri i menadžeri stalno tragaju
za konkurentskim prednostima. U tom pogledu, oni moraju nastojati da
kroz transformacione procese:
a) optimiziraju poslovni portfolio i smanje troškove upravljanja;
b) izvrše reinženjering, odnosno, da kroz radikalno preprojektovanje
poslovnih procesa ostvare kontinuirano poboljšanje i
c) revitalizuju i kreiraju poslovno područje i tržište i, shodno tome,
inoviraju strategiju (Stojanović, 1999).
Dobro definisana bazična komparativna prednost kompanije osnov je
međunarodne konkurentske prednosti. Način na koji će kompanija
iskoristiti sopstvenu prednost u odnosu na konkurenciju definiše se
strategijskim opredeljenjem. Ukoliko se domaće kompanije opredele za
internacionalni nastup, njihova konkurentska prednost biće uvećana
zahvaljujući smanjenju zavisnosti poslovanja od lokalne tražnje.
Izazovi na području internacionalizacije poslovanja, kao i razvoja
tehnologije i informatike, dinamiziraju privrednu arenu i traže
blagovremene i prave strategijske odgovore kompanija. Otuda se
insistira na novoj strategijskoj paradigmi koja podrazumeva:
 razumevanje budućnosti i novih načina konkurencije,
 blagovremenu spoznaju budućih šansi,
 mobilizaciju preduzeća da umaršira u budućnost i
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 sposobnost preduzeća da, kreirajući diferentne prednosti,
prestigne konkurenciju (Stojanović, 1999).
Nivo uključenosti u tokove globalnog poslovanja determiniše izbor
strategije prostornog pokrića svetskog tržišta. Početna strategija
prostornog pokrića globalnog tržišta od strane domaćih preduzeća
obično podrazumeva prostorno pokriće tržišta po širini. Kontinuirano
poslovanje domaćih kompanija na svetskom tržištu dovodi do situacije u
kojoj se mora reformulisati početna strategija. Razvojna strategija
prostornog pokrića tržišta reformuliše startnu strategiju domaćih
preduzeća u pravcu preorijentacije sa strategije daljeg osvajanja tržišta
po širini na intenzivnije osvajanje po dubini. Porast tražnje na tržištu od
strane potrošača koji ne pripadaju ciljnom tržišnom segmentu domaće
kompanije, dovodi do opredeljivanja za strategiju koja podrazumeva
prostorno pokriće tržišta po dubini.
Faze internacionalizacije poslovanja
Promene globalnog tržišnog okruženja u savremenim uslovima dovode
do stalnog povećanja broja tržišnih učesnika i snažnog jačanja
konkurencije. Na adekvatan tretman i povoljnu tržišnu perspektivu u
takvim uslovima mogu računati samo aktivni učesnici koji imaju
inicijativu i koji su osposobljeni da posluju po tržišnim pravilima i
principima. Domaći privredni akteri u opisanom ambijentu moraju u
velikoj meri uvažavati nastale promene jer je vreme dominantnog
vezivanja preduzeća za domaće tržište, kao osnovno i opredeljujuće,
definitivno postalo deo prošlosti. Da bi preduzeća bila prisutna na tako
izmenjenom globalnom tržištu, međunarodno orijentisani menadžment
treba da preduzme sledeće korake:
 integriše uslove poslovanja na domaćem i stranom tržištu,
 marketinški definiše ciljnu funkciju nastupa na globalno tržište,
što znači namenski plasira proizvode koje globalno tržište traži,
 razume da kupac bira proizvod, a ne preduzeće,
 ostvari direktan kontakt sa kupcem,
 prihvati, a ne izbegava konkurenciju,
 primeni savremene – više vidove saradnje prevazilazeći izvoz,
 stimuliše inventivan i kreativan rad i menadžment,
 ne zanemari svetske standarde pri formiranju cena i primeni
necenovnih elemenata konkurentnosti (Rakita, 1998; JovanovićGavrilović, i sar., 1997; Grandov, 2000; Lovreta, i sar., 1998).
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U cilju osposobljavanja svog preduzeća za kontinuelno radikalno
prilagođavanje novonastalim uslovima, menadžeri moraju da redefinišu
poslovnu strategiju, a zatim da redizajniraju organizacionu strukturu. Pri
redefinisanju strategijskog opredeljenja preduzeća treba da pođu od
svetskog tržišta kao poslovnog horizonta, bez obzira na njihovu veličinu
i snagu.
U početnoj fazi internacionalizacije preduzeća treba da koriste forme
zajedničkih aranžmana sa lokalnim partnerima, a po sticanju optimalnog
kvantuma iskustva, mogu se osamostaljivati otkupom kapaciteta
lokalnog partnera, osnivanjem sopstvenih filijala i sl. Pored šansi koje
pruža globalno tržište, domaća preduzeća mogu se suočiti i sa brojnim
opasnostima. Opasnosti od globalizacije mogu se definisati kroz:
 stvaranje zavisnosti,
 smanjenje kreativnosti menadžmenta,
 gubitak korporativnog identiteta,
 slabljenje sopstvenih marki,
 opadajuću korisnost stečenog iskustva,
 gubitak mogućih većih profita,
 gubitak tržišnog učešća na domaćem tržištu (Rakita, 1998;
Grandov, 2000; Douglas P. S. & Craig C., 1997).
Stvaranje zavisnosti, kao jedna od opasnosti sa kojom se domaće
kompanije mogu suočiti, može nastati u slučaju njihovog vezivanja po
principu dugoročnih zajedničkih aranžmana sa globalnim kompanijama.
U takvoj situaciji, mogući prekid poslovnih odnosa sa ino partnerima
može dovesti do smanjenja buduće sposobnosti domaćih preduzeća da na
adekvatan način reaguju na nastale promene.
Dugoročno vezivanje kompanija sa globalnim kompanijama utiče na
slabljenje kreativnosti i inovativnosti domaćih menadžera. Sprovođenje
njihovih poslovnih aktivnosti, u čijem kreiranju oni ne učestvuju u punoj
meri, svakako deluje demotivirajuće na njihovu aktivnost.
Gubitak korporativnog identiteta još je jedna opasnost koja prati domaće
kompanije u globalnim uslovima poslovanja. Ona može nastati kao
posledica malih mogućnosti identifikacije domaćih preduzeća u
međunarodnim razmerama.
Slabljenje sopstvenih marki proizvoda takođe je opasnost, s obzirom da
pretežno angažovanje domaćih preduzeća u proizvodnji ino proizvoda

197

može dovesti do gubljenja identifikacije imena preduzeća i njegovih
proizvoda i u nacionalnim okvirima.
Imajući u vidu činjenicu da je dinamičan, agresivan i inovativan
menadžment okosnica uspešnog nastupa kompanije na globalnom
tržištu, opadajuća korisnost marketing i menadžment iskustava domaćih
kompanija (do koje može doći jer su ista međunarodno poznata i nisu
inovativna), takođe predstavlja opasnost za uspešan međunarodni nastup.
Opasnosti po preduzeća mogu nastati i u slučaju gubitka dela profita koji
bi ona ostvarila sopstvenom markom u odnosu na profit koji se realizuje
proizvodnjom ili prodajom poznate marke strane kompanije, što može
dovesti do gubitka tržišnog učešća na domaćem tržištu.
Zaključak
Kvalitet funkcionisanja preduzeća na međunarodnom tržištu u presudnoj
meri determiniše proces reintegracije i efikasnost uklapanja privrede u
savremeno svetsko tržište. To je složen i odgovoran zadatak, odnosno
proces u kojem treba osposobljavati preduzeća za uspešno takmičenje na
međunarodnom tržištu.
Svetski trendovi na području globalizacije tržišta nameću puno urgentnih
izazova na koje je nužno odgovoriti. Od menadžmenta kompanija
očekuje se da, u svetlu novih okolnosti, stalno traga za konkurentskim
prednostima, odnosno, da bude vičan da se adaptira kontinuiranim
promenama. Bez čvrstog integrisanja u svetske tržišne tokove, preduzeća
ne mogu rešiti svoje probleme, a odsustvo sposobnosti identifikovanja
šansi i opasnosti globalnog okruženja može ugroziti njihov ozbiljniji i
značajniji nastup na međunarodnom tržištu.
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INTERNATIONALIZATION OF BUSINESS OPERATIONS OF
AGRICULTURAL AND FOOD COMPANIES IN FUNCTION OF
STRENGTHENING THEIR COMPETITIVENESS
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Abstract
A more significant involvement of agriculture and food companies in
international markets and increasing the quality of their functioning in
global scope greatly determines the efficiency of economy in modern
international economic relations. Strengthening competitiveness and
reintegration of these companies is a complex and responsible task. It is
a complex process which should contribute to a greater company
expertise to successfully compete in the international market.
Development goals and internationalization of business demand that
companies transfer from a great domestic orientation to international
business planning and also that they intensify international business
activities. In that sense, management skills and leadership and their
ability to recognize the demands of foreign markets and to be flexible in
reacting to competitor actions, is what the whole business mission will
depend on.
Keywords: competitiveness, globalization, organizational changes.
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TENDENCIJE PROMENA PROIZVODNJE VAŽNIJIH VOĆNIH
VRSTA U SRBIJI
Blaženka Popović 1, Tamara Paunović 2, Svjetlana Janković Šoja3
Apstrakt
Voćarsku proizvodnju u Srbiji karakterišu oscilacije kako u ukupnom
obimu proizvodnje tako i kvalitetu roda. U radu je analizirana rodna
površina, ukupan i prosečan prinos šljive, jabuke, maline i breskve za
period od 2005 do 2017. godine i to za teritoriju cele Srbije (bez Kosova
i Metohije) kao i regiona Srbija-sever i Srbija-jug na osnovu dostupnih
statističkih podataka. Rezultati, trend i dinamičke analize pokazuju
negativne tendencije naročito u proizvodnji breskve i šljive, dok
proizvodnja jabuke i maline beleži u proseku blagi porast u
posmatranom vremenskom periodu. Republika Srbija ima realne
mogućnosti da postane jedan od vodećih centara za proizvodnju,
preradu i izvoz voća u Evropi, kada bi sa pozitivnom razvojnom
politikom i sistemskim rešenjima poboljšala i proširila biodiverzitet
voćarske proizvodnje uključujući i prateće kapacitete za preradu.
Imajući sve ovo u vidu, može se reći, da je privredna vrednost našeg
voćarstva znatno niža nego što bi mogla biti s obzirom na povoljne
prirodne uslove.
Ključne reči: voćarska proizvodnja, trend, dinamička analiza,
Republika Srbija.
Uvod
Višegodišnji zasadi imaju višestruku ulogu i privredni značaj u razvoju
jedne zemlje. Oni doprinose stvaranju znatno većeg nacionalnog dohotka
nego što se postiže iz drugih grana poljoprivrede, doprinose razvoju
industrije i trgovine kao sekundarnih delatnosti, poboljšavaju klimatske
uslove, doprinose razvoju pčelarstva, pomoću njih se veoma uspešno
brani zemljište od erozije, itd (Ceranić i sar., 2001).
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Srbija ima povoljne uslove za rentabilan razvoj voćarstva. Brdskoplaninsko područje zahvata više od polovine teritorije Srbije i može se
iskoristiti za gajenje gotovo svih vrsta kontinentalnog voća. Zahvaljujući
popisu poljoprivrede urađenom 2012. godine u Republici Srbiji, prvi put
u poslednjih 50 godina došlo se do tačnih podataka o površinama pod
voćnjacima. Rezultati ovog popisa pokazuju da voćnjaci zauzimaju
163310 ha (bez jagode), odnosno 4,8% površina ukupnog
poljoprivrednog zemljišta, što je malo s obzirom na povoljne klimatske i
zemljišne uslove za gajenje voća (Keserović i sar., 2014).
U voćarskoj proizvodnji Srbije šljiva i jabuka odavnina su poznate kao
simbol voćarstva. Ove voćne vrste široko su rasprostranjene. Šljiva je
najzastupljenija vrsta, te ima i najveći privredni značaj. Svima je poznata
bogata lepeza njene upotrebne vrednosti, takođe, relativno dobro uspeva
i daje plodove visokog kvaliteta, ali ima i jednostavno razmnožavanje
izdancima. Jabuka takođe ima dobru prilagođenost različitim klimatskim
uslovima, od ravničarskih područja do izrazito planinskih. Proizvodnja
maline i breskve nije toliko izražena kao proizvodnja prethodne dve
voćne vrste, ali konstantno imaju prisustvo na domaćem tržištu.
Stoga, danas u Srbiji proizvodnja šljive, jabuke, maline i breskve
zauzima vodeće mesto u ukupnoj voćarskoj proizvodnji. Poznate su
brojne komercijalne sorte ovih voćnih vrsta koje su introdukovane u toku
20. veka, ali i mnogi autohtoni genotipovi (pogotovo jabuke) koji se
kaleme neposredno na gazdinstvima i prenose iz genaracije u generaciju
na mlađu podlogu (Maletić i Ceranić, 2007). Polazeći od vrlo povoljnih
klimatskih uslova sa pokretanjem razvoja prehrambeno-prerađivačke
industrije Srbije može se sa sigurnošću očekivati da će u dogledno vreme
Srbija stići i prestići neke zemlje koje trenutno imaju intenzivniju
voćarsku proizvodnju.
Nerešena brojna sistemska pitanja u voćarstvu, loša organizovanost,
posebno individiualnog sektora, nedovoljna primena savremene
tehnologije, tehnike i organizacije proizvodnje, nesigurnost plasmana
voća i njihovih prerađevina, kao i nedostatak potrebnih finansijskih
sredstava, predstavljaju objektivne teškoće u pravcu obnove i zasnivanja
novih savremenih zasada na racionalnoj naučnoj osnovi (Ceranić et al.,
2001; Janković, 2005).
Utvrđivanje tendencije u razvoju ispitivanih pojava i objašnjenja istih,
odnosno, ukazivanje na uzročno-posledične veze u njihovom razvoju,
predstavlja suštinu naučno-istraživačkog rada. Stoga te analize
omogućavaju sagledavanje preduzimanja potrebnih društvenoekonomskih i tehničko-tehnoloških mera kako bi se ubrzano omogućili
povoljni, tj. poželjni trendovi razvoja u narednom periodu.
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Zbog toga se kao osnovni cilj ovih istraživanja postavlja sagledavanje i
objašnjenje:
- tendencija u razvoju proizvodnje jabuke, šljive, maline i breskve kao
rezultat promene rodne površine (ha), ukupnog prinosa (t) i prinosa po
hektaru (t/ha) što se značajno vezuje za geografske i ekološke uslove
lokaliteta na kojima su podignuti dugogodišnji zasadi, ali i od
ekonomskih uslova i tradicije u proizvodnji;
- ilustruju kvantitativni rezultati kao valjana osnova za strategijsko
upravljanje razvojem voćarske proizvodnje.
Materijal i metod rada
Za razumevanje promena u voćarskoj proizvodnji Republike Srbije u
radu su korišćeni statistički podaci za period od 2005. do 2017. godine iz
baze podataka Republičkog zavoda za statististiku. Analizirane su
promene koje se odnose na rodnu površinu (ha), ukupan prinos (t) i
prinos po hektaru (t/ha) jabuke, šljive, maline i breskve i to za celu
teritoriju Srbije (bez Kosova i Metohije), Srbiju-sever i Srbiju-jug. Za
posmatrane vremenske serije dobijeni podaci su, najpre, objašnjeni
merama deskriptivne statistike, a zatim su izračunate jednačine trenda i
grafički ilustrovane trend linije koje se najbolje prilagođavaju
originalnom toku pojave.
Rezultati istraživanja i diskusija
U tabeli 1. data je analiza kretanja proizvodnje jabuke, šljive, maline i
breskve na teritoriji Srbije u periodu od 2005. do 2017. godine.
Jabuka, kao najvažnija jabučasta voćna vrsta u Srbiji u posmatranom
vremenskom period, u proseku je gajena na površini od 22904.85 ha i
beleži se blagi porast površina pod jabukom (RG=1.68%) na teritoriji
Srbije (tabela 1). Stope rasta za rodnu površinu i ukupan prinos nešto su
veće u regionu Srbija-jug nego u region Srbija-sever, dok je kod
prosečnog prinosa po hektaru tendencija obrnuta (grafikon 1 - 3).
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Grafikon 1. Pokazatelji rodnih površina jabuke u Srbiji (2005-2017)
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Grafikon 2. Pokazatelji ukupnog prinosa jabuke u Srbiji (2005-2017)
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Grafikon 3. Pokazatelji ukupnog prinosa po hektaru jabuke u Srbiji (2005-2017)
Srbija

Prinos (t/ha)

30

Srbija-sever

Srbija-jug

Poly. (Srbija)

y = 0,0004x6 - 0,017x5 + 0,2634x4 - 1,8733x3 +
5,974x2 - 6,5613x + 15,473

25
20
15
10
5

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
Godine

Izvor: Autori

204

Tabela 1. Pokazatelji proizvodnje i prinosa voća u Srbiji od 2005. do 2017. godine
Srbija

Jabuka

Voće Pokazatelj

Rodna
površina
(ha)
Ukupan
prinos (t)

Šljiva

Prinos
(t/ha)
Rodna
površina
(ha)
Ukupan
prinos (t)

Malina

Prinos
(t/ha)
Rodna
površina
(ha)
Ukupan
prinos (t)

Breskva

Prinos(t/ha)
Rodna
površina
(ha)
Ukupan
prinos (t)
Prinos
(t/ha)

Srbija-sever

Cv
(%)

RG (%)

22904.85

7.35

1.68

362479.4

19.59

15.76

Srbija-jug

Cv
(%)

RG (%)

Cv
(%)

9174.62

7.36

0.64

13730.23 12.05

2.35

2.93

174151.69

20.99

2.42

188327.6 21.28

3.44

15.88

1.26

19.15

23.76

1.78

13.73

18.17

1.09

78342.85

4.76

-1.23

7204.15

16.57

-3.45

71138.77

3.76

-1.02

416485.5

24.76

2.87

57745.62

17.74

1.66

358740.0 26.34

3.13

5.32

24.97

4.22

8.28

26.85

5.18

13740.38

26.10

5.19

785.08

52.67

87192.15

14.58

2.22

4249.69

6.52

13.91

-2.88

6360.46

17.06

71304.31
11.28

5.05

RG (%)

26.37

4.42

10.17

12955.31 24.53

4.88

84.23

19.29

82942.54 12.12

1.43

4.76

40.26

8.21

6.59

15.76

-3.27

-2.42

3492.77

17.14

-3.52

2867.85

19.71

-0.98

17.25

-1.43

45622.00

20.86

-3.07

25682.38 18.06

1.57

10.97

1.05

13.08

12.22

0.43

9.06

13.85

2.60

Izvor: Autori

Napomena: y - aritmetička sredina vremenske serije, Cv(%) – koeficijent
varijacije vremenske serije, RG(%) – stopa promene vremenske serije.
Šljiva je vodeća voćna vrsta u strukturi voćarske proizvodnje u Srbiji.
Ovu proizvodnju karakterišu velike oscilacije ukupnog prinosa od
godine do godine (grafikon 4 - 6). Rodna površina pod šljivom u
posmatranom vremenskom periodu beleži pad u proseku za 1.23%
godišnje, dok je ukupan prinos rastao po prosečnoj godišnjoj stopi od
2.87% (tabela 1) što ukazuje na činjenicu da se ekstenzivna proizvodnja
sve više zamenjuje poluintenzivnim i intenzivnim načinima gajenja
šljive. Navedene promene u velikoj su meri uzrokovane i ubrzanim
rastom tražnje na tržištu svežih plodova i suve šljive. Iz godine u godinu
sve je značajniji izvoz svežih plodova šljive, prvenstveno na tržište
Ruske Federacije, Ukrajine, Belorusije i Moldavije. Izvoz suve šljive i
dalje je ispod mogućnosti i kapaciteta koje posedujemo i iz godine u
godinu veoma je varijabilan i neorganizovan. Ovde se mora dosta uraditi
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na standardizovanju tehnologije proizvodnje suve šljive prilagođene
zahtevima evropskog tržišta. Slična situacija je i sa preradom šljive u
rakiju – ovo tržište još se odlikuje stihijskim delovanjem i
neorganizovanošću. Кod ove voćne vrste mora se pojačati tehnologija
proizvodnje i standardizovati i tehnologiju proizvodnje i prerade
(Keserović i sar., 2014.).
Grafikon 4. Pokazatelji rodnih površina šljive u Srbiji (2005-2017)
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Grafikon 5. Pokazatelji ukupnog prinosa šljive u Srbiji (2005-2017)
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Grafikon 6. Pokazatelji prinosa po hektaru šljive u Srbiji (2005-2017)
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Malina je vodeća voćna vrsta po vrednosti izvoza u Srbiji, a u
posmatranom vremenskom periodu gajena je u proseku na 13740.38 ha.
U poslednjih pet godina beleži se konstantan rast površina pod malinom
tako da je 2017. god. iznosila 21861 ha (grafikon 7 - 9). Ukupan prinos
rastao je po prosečnoj godišnjoj stopi od 2.22%, a najveći ukupan prinos
ostvaren je 2016. godine (113172 t). U isto vreme beleži se pad
prosečnog prinosa po godišnjoj stopi od 2.88% (za celu Srbiju) što je
posledica negativne stope u regionu Srbija-jug (- 3.27%), (tabela 1).
Razloge treba tražiti u tehnologiji gajenja maline u Srbiji. Većina
proizvođača ne ulažu dovoljno u negu i onako već ostarelih zasada, pa
tako dobijaju sve manje prinose i slabiji kvalitet ploda. Manji broj
proizvođača ovu proizvodnju unapređuju kroz ukrupnjavanje površina,
pravilnu primenu svih agrotehničkih mera čime se održava nivo
proizvodnje i čak beleži rast.
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Grafikon 7. Pokazatelji rodnih površina maline u Srbiji (2005-2017)
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Grafikon 8. Pokazatelji ukupnog prinosa maline u Sbiji (2005-2017)
Srbija

Ukupan prinos (t)

120000

Srbija-sever

Srbija-jug

Poly. (Srbija)

y = -14,304x5 + 499,97x4 - 6255,7x3 + 33979x2 76199x + 133988

100000
80000
60000
40000
20000
0

Godine

Izvor: Autori
Grafikon 9. Pokazatelji prinosa po hektaru maline u Sbiji (2005-2017)
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Poly. (Srbija)

y = -0,0007x5 + 0,0264x4 - 0,3329x3 + 1,7766x2 - 3,7439x
+ 9,4406

Breskva je voćna vrsta koja je osetljiva na niske zimske temperature i
rane prolećne mrazeve, pa je njena rasprostranjenost sužena na manji
broj regiona u Srbiji. Najviše je zastupljena u Podunavlju, južnom
Banatu, severnoj Bačkoj i na padinama Fruške gore. U posmatranom
vremenskom periodu, rodna površina pod breskvom u Srbiji opadala je
po prosečnoj godišnjoj stopi od 2.42%, a prinos po stopi od 1.43%
(tabela1). U poslednjih pet godina naglo je opala površina pod ovom
voćnom vrstom što je dovelo i do pada ukupnog prinosa. Ove negativne
tendencije posledica su pre svega smanjenja površina u regionu Srbijasever. Od 2012. godine kada je površina pod breskvom iznosila 4143 ha,
prisutno je konstantno smanjenje i u 2017. godini breskva je u reginu
Srbija-sever gajena na samo 2615 ha (grafikon 10 - 12).
Grafikon 10. Pokazatelji rodnih površina breskve u Srbiji (2005-2017)
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Grafikon 11. Pokazatelji ukupnog prinosa breskve u Srbiji (2005-2017)
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Grafikon 12. Pokazatelji prinosa po hektaru breskve u Srbiji (2005-2017)
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Zaključak
Na osnovu analiza kretanja intenzivnosti voćarske proizvodnje u periodu
od 2005. do 2017. Godine, može se doći do sledećih zaključaka:
U posmatranom vremenskom periodu (2005-2017) beleži se pad
proizvodnje šljive i breskve i rast proizvodnje jabuke i maline;
Nestabilan prosečan prinos po hektaru kod svih posmatranih voćnih vrsta
ima za posledicu izraženu varijabilnost u voćarskoj proizvodnji;
Neke voćne vrste neopravdano se gaje i izvan povoljnih agroekoloških
uslova, te je neophodno dati preporuku rejonizacije Srbije za gajenje
voćaka i njihovih sorti;
Rejonizacijom bi se stvorili uslovi za ostvarivanje rasta voćarske
proizvodnje, intenzifikaciju i uvođenje novih tehnologija i sorti koje
treba prilagoditi nastalim klimatskim promenama (Keserović i Magazin,
2014);
Treba stalno imati na umu da definisani pozitivni atributi jačanja
voćarske proizvodnje nisu jednom zauvek dati, već se kontinuirano
menjaju u zavisnosti od novonastalih uslova i zahteva našeg i inostranog
tržišta;
Potrebno je obezbediti finansijska sredstva, kao i povoljan ekonomski
ambijent za razvoj voćarske proizvodnje kako bi se intenzivirala
proizvodnja voća;
Integrisati primarnu proizvodnju voća sa preradom poljoprivrednih
proizvoda.
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TENDENCIES OF PRODUCTION CHANGES OF IMPORTANT
FRUIT SPECIES IN SERBIA
Blaženka Popović1, Tamara Paunović2, Svjetlana Janković Šoja3
Abstract
Fruit production in Serbia is characterized by oscillations both in the
total volume of production and in the quality of the production. The
paper analyzes the productive area, total and average yield of plums,
apples, raspberries and peaches for the period from 2005 to 2017 for the
territory of whole Serbia (excluding Kosovo and Metohija), as well as
the region Serbia-North and Serbia-South based on available statistical
data. The results of trend and dynamic analysis indicate a negative
tendencies, especially in the production of peach and plum, while apple
and raspberry production recorded small increase during the observed
period. The Republic of Serbia has a real opportunity to become one of
the leading centers for production, processing and export of fruit in
Europe if the positive development policy and system solutions enhance
and expand the biodiversity of fruit production including accompanying
processing capacities. Taking all into account, it can be said that the
economic value of our fruit production in Serbia is significantly lower
than it could be, considering the favorable natural conditions.
Keywords: fruit production, trend, dynamic analysis, Republic of Serbia
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COOPERATIVE ORGANIZATION AS THE BEST FORM FOR
SOLVING THE ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF THE
VILLAGE
Jorde Jakimovski1, Maja Ristić2
Abstract
The model for the structure of cooperatives and the dynamics of their
establishment are different in various parts of the world depending on
their initial developmental stages. In underdeveloped countries,
cooperatives for primary agricultural production are the dominant type
of cooperatives, and loan cooperatives are associated with agricultural
cooperatives. In developed countries with a market economy, consumer
cooperatives dominate, followed by agricultural and insurance
cooperatives. Loan associations are most frequent, especially in Canada
and France.
A cooperative means an autonomous association of people, voluntarily
united, in order to meet their common economic, social and cultural
needs through a joint and democratically controlled enterprise.
Keywords: cooperatives, cooperative
management, agricultural cooperatives.

movement

agribusiness

European cooperative movement
There is a general agreement in the literature that the idea of
cooperatives arose in the eighteenth century, in England, with the
emergence of a series of so-called distributive communities, leagues,
congresses, and the like. However, it is undeniable that none of these
institutions existed for a long period. The reasons were that they were
philanthropic institutions, consumer institutions and self-assistance
institutions. Their basic principle was the humanitarian one, which
sought to find a solution for poor people, due to the constant reduction of
wages and the introduction of new technologies during the Industrial
revolution.
Such institutions were often founded by philanthropic members’ capital
as honorary members, but because they did not attract membership based
1
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on economic interest, they did not have a basis for progress and
development. The beginning of cooperatives in history is linked to the
emergence of the first consumer cooperative in Rochdale, near
Manchester - England, in 1844.
Among the most significant factors influencing the emergence of
consumer cooperatives during the transition in England were the
industrial revolution, the Chartist Movement, and the influence of the
social utopian Robert Owen (Vujatović-Zakić, 2000).
The essence of the Chartist Movement (1836-1853) was a better
economic, political and social position of the working class. Robert
Owen and his followers worked on the establishment of the Rochdale
Cooperative and promoted for collective social order, which was based
on mutual cooperation.
Therefore, the cooperative movement in Europe is related to 1840, that
is, the industrial revolution which, in addition to technological progress,
also had a dark side. Namely, many of the workers lost their jobs, family
life fell apart, while basic human needs - food, social care, housing,
savings and employment - were at constant risk. At that time, there were
not many people who were aware that the cooperative could help them.
In England, consumer cooperatives developed, in France labourproduction cooperatives, in Germany savings and loan cooperatives, and
agricultural cooperatives throughout Europe, especially in Denmark,
Germany, and England. Later, new forms of human association emerged
to provide a variety of services, including insurance, housing, and
childcare.
In the twentieth century, the cooperative movement achieved great
success. People in different conditions thought of reasons to organize in
cooperatives. They learned how to manage them in the most efficient
manner and to exist in all kinds of political and economic systems.
„A comparison of countries shows that, in 2015, Italy (39 600), Turkey
(33 857), France (22 517) and Spain (20 050) had the largest numbers of
cooperatives in Europe. France (26 106 829) the Netherlands (16 912
900) the United Kingdom (14 919 093) and Italy (12 620 000) had the
largest numbers of members of cooperatives in Europe.
According to Commission research, cooperatives hold substantial market
shares in several industries:


agriculture – 83% in the Netherlands, 79% in Finland, 55% in
Italy and 50% in France;



forestry – 60% in Sweden and 31% in Finland;
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banking – 50% in France, 37% in Cyprus, 35% in Finland, 31%
in Austria and 21% in Germany;



retail – 36% in Finland and 20% in Sweden;



pharmaceuticals and health care
Belgium“

- 21% in Spain and 18% in

From all this comes the conclusion that the activity of the cooperative
organization is unlimited. Co-operators around the world have found a
thousand reasons for establishing cooperatives and they will also find
countless reasons to organize through a cooperative in the forthcoming
period.
Cooperative theorists and analysts agree that it is difficult to find an
activity or do some socially useful work that cannot be performed
through a cooperative.
Forms or ways of running business in agriculture
Business in agriculture is run in three types of organizations:


Independent farms



Cooperatives



Companies

Farm business is the most widespread. Namely, in this form of business the owner himself makes the decisions and takes the risk. The owner is
the entrepreneur and usually does most or all of the work on the farm.
Despite the increasing use of modern mechanization, the division of
labour typical in other industries is not characteristic of agriculture. The
farmer is an owner, a manager and a worker at the same time.
a)

The farm business has its advantages and disadvantages.
Advantages

Disadvantages

1.

It can be controlled easily

1.

The loss is borne by the
farmer

2.

The profit belongs to the
farmer

2.

It has limited capital
belonging to the farmer
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b) Differences in agribusiness management
Features
Beneficiary
Owner
Voters

Farm
Clients
Farmer
No need

Method of voting

No voting

Who defines the
policy
Who receives the
profit

Farmer
Farm

Company
Clients
Shareholders
Shareholders
Depending on the
share value
Shareholders and
managers
Shareholders based
on their shares

Cooperative
Co-operators
Co-operators
Co-operators
1 member 1 vote
Co-operators
Co-operators

Good and responsible behaviour has always been valued by farmers, as
well as in cooperatives and companies. Such behaviour means respect
for the law, ethics, and morals. However, practice shows that responsible
behaviour is not always economically sound, and irresponsible behaviour
in creating a monopoly of any kind is neither legally nor ethically
justified, and in practice there are always some monopoly structures that
function profitably from socially responsible structures.
Entities in agribusiness are required to be socially responsible in the
following aspects: economic, legal, ethical and philanthropic. Social
responsibility becomes a valuable intangible resource of the cooperative.
The concept of social responsibility is as old as the theory of
cooperatives. Even Adam Smith believed that the primary goal of
enterprises is to make a profit, and it is created by the "invisible hands of
the market." According to him, the market is a mechanism that forces
capital owners and employees to behave legally and ethically.
c)

Why should farmers associate?

For practical reasons, cooperatives are a foundation through which small
farmers can survive. With the development of capitalism, when large
companies sell inputs to farmers and buy products from them, farmers
are forced to protect themselves from being chosen one by one or
generally to be used, they join their purchasing power in order to attract
lower suppliers' prices and unite their sales power, so that in the market
one farmer cannot be played by another farmer (Christensen, 1983).
There is a range of use for farmers' cooperatives or suppliers'
cooperatives in order to provide stronger vertical integration and protect
profits from production and not be appropriated by intermediaries and
producers. At the same time, global developments, such as trade
liberalization and industrial concentration, are necessitating the
transformation of cooperatives to adapt to vertical integration
opportunities. Van Bekkum and Van Dijk (1971) argue that the existence
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of cooperatives is based on the structural features of agricultural
production and the way of life in the village will continue to play an
important role in cooperatives that will be created in the agricultural
sector in the future.
The structure and maintenance of agricultural cooperatives varies
depending on the share of agriculture in the economy. In general, the
strengths and weaknesses of cooperatives are "two sides of the same
coin," derived from the structure of cooperatives.
Bogetoft and Polesen (2000) argue that in order to secure a cooperative,
all groups of members must work together. In other words, it would
mean that no group of members could benefit from leaving the
cooperative. To maintain the efficiency of the cooperative, management
must work in the interest of the members and not in its own interest
(Ibid; 2000). In this context, Fulton (2001) notes that due to
heterogeneous interest, multifunctional or agricultural cooperatives with
multiple goals may "suffocate" in an inefficient state or become
dysfunctional.
Vienney (1980) defined agricultural cooperatives as: “Groups of farmers
connected to each other in an organization that they form themselves and
whose services they use, in a dual relationship, both as active
participants and as members. Their main activity is not agriculture, as
would be assumed, but the joint use of farmers' funds to facilitate and
develop their economic activities."
The definition of a cooperative should be broad, but clear enough to be
understood by the average farmer. The most acceptable definition would
be: "The cooperative is a voluntary organization of members/cooperators who have equal voting rights, with the benefits being used in
accordance with the use of the cooperative" (Jakimovski, 1995).
Given these definitions, we will try to present a broader view of
cooperatives. First, we will start with why the cooperative is being
established. From the experience and perception so far, it follows that the
cooperative is formed for the following purposes:


reduction of product and service prices;



creating opportunities for obtaining products and services that are
inaccessible otherwise;



increasing market expansion opportunities and providing market
access;
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creating conditions for improving the quality of products and
services;



revenue increase;



improvement of the living and working conditions of the cooperators.

Based on the stated goals, it can be concluded that the main reason for
the establishment and development of the cooperatives is the increase of
the revenue of the cooperatives. Profit is the main link that should bind
the co-operator. In that case, the money from the consumers does not go
to third parties, but to the hands of the co-operators.
Therefore, the main goal of the cooperative is to serve the needs of the
co-operators, which requires constant dialogue between the management
and the members and constant changes and adjustments in the operation
of the cooperative.
This goal does not allow the cooperative to work on its own and become
an organization in the capacity of achieving the personal ambitions of the
management.
Co-operators also need to understand that the goal of meeting their needs
must not be in conflict with the public interest.
The cooperative should really be an organization that will have all the
attributes of a single activity, and will have to act on the application and
promotion of the cooperative principles, as follows


full openness, voluntary entry and free exit from the cooperative
without restriction and discrimination on social, political, racial
and religious grounds;



democratic governance, co-operators have the same voting and
management rights regardless of the capital of the co-operator
used for work (one member - one vote);



distribution of operating results according to the participation in
their creation. This principle allows the results of the operation of
the cooperative belong exclusively to the co-operators, and thus
they are interested in doing their very best;



limited return of shareholder’s capital to co-operators, if used in
operation;



cooperative education;
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cooperative cooperation and connection at local, national and
international level.
Cooperatives in the Republic of North Macedonia

In the first years after the Second World War, the most widespread
organizational forms of association of individual agricultural producers
were procurement and sales cooperatives, loan, specialized cooperatives
of general type. The main feature of the General Agricultural
Cooperative (GAC) is in its organizational resilience sufficiently
available to the villager and with a wide range of activities. However, at
this stage of the country's economic development, this type of
cooperative had limited activity, primarily dealing with the purchase and
sale of goods for the needs of the rural population (trade). Therefore, the
general agricultural cooperative continued the activity performed by the
procurement and sales cooperatives. Although this cooperative form was
most accessible to most agricultural producers, it did not give the
expected results in agriculture and rural development.
In that period of time, with the change of the agricultural policy, GAC
had been neglected, that is, it was regarded as a lower or simpler
organizational form for the development of agriculture and the village.
This has been particularly the case since 1949, when the rapid
development of rural labour cooperatives was encouraged, as a primary
form of association of individual agricultural holdings.
The period from 1948 to 1952 was characterized by the relatively rapid
creation of cooperative forms - rural labour cooperatives (RLC). At the
time, this cooperative form was favoured, because it was considered the
most suitable for the development of the individual sector in agriculture
and the transformation of the village.
The number of RLCs and the coverage of production capacities had been
increasing until 1952, that is, until their reorganization thereof. In 1952,
the rural labour cooperatives possessed a total of 36,4220 ha of land
area, that is, 22,5705 ha of arable land.
Despite the unfavourable results achieved by the RLCs, the society tried
to maintain them in large numbers through administrative and economic
measures.
Due to the tax policy, the policy of mandatory purchase of agricultural
products and other measures of political and administrative nature, many
rural households were interested in getting out of this cooperative form.
Rural labour cooperatives emerged as an objective need of agriculture
and the village, and as a result of the social commitment.
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Rural labour cooperatives were more of a primitive form of simple
labour co-operation than a modern organization characterized by modern
production.
The reorganization of the RLCs was carried out during 1953 and the
following years. In 1953, the number of RLCs decreased by 12 times
compared to 1950, and a number of RLCs joined the general agricultural
cooperatives.
The reason for not fulfilling the task in the field of agricultural
development and the overall development of the village, primarily
consisted in the low material and economic base of cooperatives.
Through the rural labour cooperatives, none of the required results had
been achieved, such as greater production, or increase of the market
production, or development of the village.
Based on the above, the following can be concluded:


The rural labour cooperatives were a simple sum of the
individual agricultural holdings, that is, the basis of their work
was: a simple labour cooperation based on primitive means of
production and insufficient number of professional staff.



These cooperatives failed to constitute as modern production
organizations, oriented to market production, but had a cultural
character of production, that is, they met their own needs.

After the termination of the rural labour cooperatives, much of the
agricultural land was again returned to the ownership of its owners individual agricultural holdings. At the same time, the question of how to
further promote agriculture and how to develop the village is again
relevant to the society.
The period 1963-1973 is known as a period of stagnation and even a
certain decline in the intensity of some forms of cooperatives, which
slowed down the development of agriculture in the individual sector and
the village. This period is characterized by changes in the economic
system, introduction of new economic principles of management
(abolition of some measures of economic policy) and agricultural
organizations, and in the first place, agricultural cooperatives are put in a
difficult position. Namely, the state support received for the development
of the cooperatives, stopped with the implementation of the economic
reform. The agricultural cooperative was a privileged organization until
the reform, it received unlimited financial resources under very
favourable conditions, the necessary staff and means of production were
provided, it had priority to be first in the purchase of agricultural
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products, it determined the difference between the purchase and sale
price, it had priority when buying land and the like.
The agricultural cooperative was no longer the only organization for
organizing the production and trade of agricultural products in the
village. Accordingly, the cooperatives are placed in the same socioeconomic conditions as the other economic organizations, that is, the
cooperatives are obliged to work according to the principles and rules
that applied to all economic enterprises.
In such conditions, a large number of agricultural cooperatives became
reoriented to those activities that provided them with higher revenue, and
neglected those activities that did not provide them with revenue. Among
the first activities that cooperatives began to overlook were
mechanization services. The reduction in mechanization services is due
to the significant mechanization of the private sector in agriculture. As a
result of the changed price policy of agricultural products (higher price
and better parity), farmers had a greater material opportunity to purchase
new agricultural machinery. This dimension also led to a significant
reduction in cooperation with the cooperative, especially in vegetable
production. The number of
agricultural cooperatives was declining, their equipment was
deteriorating, and thus the cooperation with individual agricultural
producers. Farmers were left to fight for themselves; they became
economically independent and increasingly procured mechanization,
primarily tractors to perform multiple operations in the production
process on their own property. This period is also characterized by a
strong integration of agricultural cooperatives, especially the
economically weaker cooperatives. Such integration processes,
influenced by local politics, affect the number of cooperatives in the
Republic of North Macedonia to decline from 325 in 1964 to 93 in 1974.
Since agricultural producers were left without their own agricultural
organizations, and agricultural combinates were not a suitable substitute,
farmers had to become partners of agricultural and industrial combinates
and the food industry. The production structure of individual agricultural
producers was determined on the basis of the production structure in
agricultural combinates within the local area. The care for the individual
agricultural producer by the cooperatives was reduced.
Due to the stated weaknesses in the period 1965-1974, the development
of cooperatives and the process of farmers' association cannot be
positively assessed.

221

The initial grounds for linking the personal labour of individual
agricultural producers in the system of self-governing joint labour were
found in the 1974 Constitution in the Law on Associated Labour. Article
61 of the Constitution of the previous SFRY, which defined the socioeconomic position of farmers, states: “Based on personal labour, farmers
in principle have the same position and basically the same rights as
workers in associated labour with social funds. Farmers have appropriate
rights and obligations in the relations of market exchange and loan
relations. Therefore, the Constitution regulates the socio-economic
position of individual agricultural producers, the purpose and
organizational forms of the association of labour and resources, mutually
and with workers in joint labour. All these issues are elaborated in more
detail in the Law on Associated Labour and the Law on Association of
Farmers.
Based on the constitutional provisions and legal provisions, several
organizational forms of association of farmers were defined, with each
other and with the workers in the associated labour. According to those
principles and provisions, farmers could join their labour, land and
working assets, that is, other means owned by farmers; in agricultural
cooperatives, in basic cooperative organizations, as part of an
agricultural cooperative, in a basic organization of co-operators, in a
working organization of co-operators, in a working unit, in a community
based on an agreement, and in other forms of association and their
inclusion in the system of self-governing joint labour.
With the self-governing association agreement, the choice of association
forms was based on the principles of: volunteerism, equality and free
involvement of farmers.
With the selection of any of the forms for the association of farmers,
basic conditions for the inclusion of farmers in the system of associated
labour had to be created.
Namely, the organization of farmers in agricultural cooperatives, in basic
organizations of co-operators, or in any form of association, was the
initial act of involving farmers in the system of associated labour.
With the association of labour and resources, many of them were
provided with funds through loans, for the procurement of modern
machinery and production technology.
The importance of the association of labour and the means of individual
producers is reflected in the function of the continuous increase of labour
productivity and revenue, as well as in a certain reduction of the
discrepancy between the village and the city.
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With the law on farmers' association, a number of elements that are
characteristic of cooperatives have been identified. Thus, the Law
determines the following important elements:


the agricultural cooperative is a voluntary organization of the
associated farmers and workers and is established by a selfgoverning agreement;



the agricultural cooperative has in principle, position, right,
obligations and responsibilities of organizing joint labour;



the agricultural cooperative is an organization in which the
interests of the associated farmers are realized, but also of the
workers employed in the cooperative on an equal basis;

Тhe co-operators in the cooperative independently, jointly and equally
manage the work in the cooperative, jointly regulate the relations in the
operation and in the acquisition and distribution of the revenue.
In this form of association, the co-operators had the opportunity to work
equally with the workers in the joint labour organizations with whom
they achieved more lasting cooperation, to manage joint affairs, to
jointly decide on jointly generated revenue and to participate in that
revenue according to the contribution they made for the generation of the
respective revenue.
According to the law, the co-operator had the right to health, pension and
disability insurance, as well as the worker in the organization of
associated labour in conditions to earn income at least up to the
guaranteed salary of workers and for that he/she pays an appropriate
contribution on behalf of insurance.
According to the provisions of the Law on Associated Labour and the
Law on Association of Farmers, the main goals of the association were:
improving agricultural production, increasing labour productivity and
revenue, improving the conditions of their life and work, organized
market involvement, creating conditions for providing and promoting
health, pension and disability insurance and other forms of social
security, and their other interests, as well as for the joint realization of
socio-economic relations in the village.
From the stated goals, it can be seen that they corresponded to the
economic interest of the organizational forms of the association and the
co-operators themselves.
At the end of 1976, there were 85 agricultural cooperatives and 15 basic
cooperatives’ organizations in North Macedonia, or a total of 100
cooperatives.
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With the changes in the economic and political system of 1990 such as:
privatization, development of entrepreneurship, use of foreign capital,
delimitation of land ownership of individual agricultural holdings,
orientation of market economy, etc., the basic assumptions for the
development of cooperatives on new foundations have been created.
The Constitution of the Republic of North Macedonia from 1991
guarantees the rights of citizens' association. Article 20 paragraph 1 of
the Constitution states: "Citizens are guaranteed free association in order
to exercise and protect their political, economic, social, cultural and
other rights and beliefs."
The adoption of the Constitution of the Republic of North Macedonia did
not mean resolving the dilemmas regarding property relations. The Law
on Cooperatives of 1990 as Federal (SFRY), and since 1991 the
Constitutional Law was renamed in Republic, treating the cooperative as
an independent legal entity and holder of the right to property. However,
the Law on Transformation of Enterprises and Cooperatives with Social
(State) Capital, which manage agricultural land, meant that cooperatives
are organizations from the social sector (public sector) and should be
privatized. According to such decisions, it can be said that the positions
of the agricultural cooperatives had to be seriously re-evaluated in order
to avoid rash decisions.
At the first opportunity, the constitutional determinations of ownership
as a system and the individual forms of ownership were to be developed
more successfully, and the co-operative property was to be placed within
private ownership as its subtype.
Namely, the cooperative property belongs to the co-operators, and can be
individually divided to the extent regulated by the Statute of the
cooperative. Therefore, the new regulations should have addressed the
issue of differentiation of the cooperative property of the existing
cooperatives.
It follows from the above that before the start of the process of
transformation of the social (state) capital, the property of the
cooperative was to be quantified according to the type of ownership in
the business books with appropriate accounts.
In the last thirty years, Macedonian agriculture has been stagnant in
important components and cannot boast of a development appropriate to
the conditions.
Annually, more than 7 500 hectares of arable land are reduced, which are
permanently lost as potential for food production, due to inadequate state
land policy, that is, on relatively fertile areas commercial and residential
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buildings, infrastructure and so on are built. Cultivated land per capita is
0.25 hectares, which is below the European average, while 30 years ago
it was 0.33 hectares . The number of conditional cattle is stagnant, and
the number of tractors is growing, which creates an inconsistent
relationship between the factors of production, and today only 7.4
hectares of arable land fall on one physical tractor (State Statistical
Office, 2019). Today, in North Macedonia, 177 845 individual
agricultural holdings and 280 business entities operate in agriculture, and
only 1.8 ha fall on one production entity (State Statistical Office, 2017).
The separation of the holdings has continued for the past 30 years
because in 1991 that size was 4.1 ha. According to the census of
agriculture (2007), the used areas are located on 678 000 separate parts,
that is, plots.
In addition to the separation and small surface of arable land that falls on
one holding, in general, the need for consolidation for higher
profitability arises from other features of Macedonian agriculture.
Another problem is expressed with all its difficulty in the realization of
agricultural production. Namely, in recent years, the amount of
purchased agricultural products and raw materials that are officially
registered by the State Statistical Office has been greatly reduced. We
believe that this is a result of disorderly agricultural markets and
insufficiently organized channels through which market surpluses are
recorded, and the State has no insight into the realization of primary
agricultural production. Macedonian farmers have serious problems with
input prices. Namely, in recent years, fertilizers, phyto-protective means,
fuels, packaging and the like have increased 2-3 times, while the prices
of their products have increased only by 10-15%. Input prices are also
deteriorating because several intermediaries are involved in buying and
selling, and farmers are supplied individually in retail.
Despite the low competitiveness of agricultural products due to the
small-sized holdings, the small quantities they offer, the lack of
knowledge in marketing, the farmers most directly feel the inappropriate
prices at which they buy the raw materials and the low selling prices at
which they sell the products. These reasons are the main motives for
which the cooperatives in North Macedonia should have a significant
role in the market for procurement and the market for the sale of
agricultural products.
Judging by the number of cooperatives in the Republic of North
Macedonia, it cannot be concluded that the situation is satisfactory - as
evidenced by the number of agricultural cooperatives 61 (Register of
Agricultural Cooperatives 2020). Of which 7 cooperatives are large-scale
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with at least 20 co-operators, and the remaining 54 cooperatives have a
small volume with at least 10 and at most 19 co-operators. However, 15
agricultural cooperatives have been deleted from the Trade Register due
to a failure to submit a final statement.
The members of the cooperatives have about 1 500 hectares of cultivated
land, 6 100 bee colonies, 910 head of cows, 500 goats and 12 000 sheep.
Significant factors present in economic and social development
challenge the development of cooperatives that need to be addressed
immediately being beyond the scope of influence of the co-operators
themselves. There is no doubt that if we want to substantially animate
the cooperatives as a basic institution for the development of agriculture
and the village, then it is necessary to make an amendment to the Law on
Cooperatives (Official Gazette of the Republic of Macedonia No.
54/2002) and the Law on Agricultural Cooperatives (Official Gazette of
the Republic of Macedonia No. 23/2013).


First, there is an unavoidable need for cooperatives to be
established and to operate according to the basic cooperative
principles: full openness; democratic governance; distribution of
operating results according to the share of their creation;
autonomy and independence; cooperatively educated and caring
for the community.



Second, the increased mechanism of state control prevents the
development of cooperatives. The cooperative is an autonomous
and democratic organization that operates on the principle of selfassistance and control by its members, and the state is the one
that should determine the legal solution in which the cooperatives
function (Jakimovski, 2019).
Conclusion

Looking at the global task, it can be concluded that the cooperatives will
have to:


become a factor in activating and developing available resources
in agriculture and the village;



to represent associations through which the rural population will
increase income or reduce expenditure;



the co-operators to become entities in the decision-making and
distribution of the results of the operations in the agriculture;



In order for cooperatives to be successful in the economy, they
need to be linked nationally to a national cooperative association.
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The National Association will actually study and coordinate the
work of the cooperatives, and will represent the interests of the
co-operators before the government. In such conditions, it may
submit legal proposals to the Government and the Assembly,
give its remarks and suggestions on the regulations and provide
assessment regarding the operation of the competent state bodies.
Specifically, considering the current situation in the Republic of North
Macedonia, there are a number of factors that can encourage the
reaffirmation of the cooperative and which simultaneously determine the
priority activities of many cooperative forms. Among these factors, the
following can be singled out:


the relatively low and often uncertain income of farmers that
affects their impoverishment;



high unemployment in rural areas;



significant growth of businessmen who strive to get rich
overnight;



the emergence of ‘grey economy’ that buys agricultural products
illegally and at low prices;

Without creating an illusion that all problems of economic and social
nature can be solved at once and quickly, it is necessary to draw up a
strategy in which, in addition to the institutions of the public and private
sector, a special place should be found for cooperatives. According to the
list of priorities, the activities of future agricultural cooperatives should
be in:


providing inexpensive and better quality food for the population;



providing soft loans to the rural population;



supply of consumer goods at affordable prices to the rural
population;



employment of workers in rural areas;



decent development
establishing



communication with urban areas.

of underdeveloped

rural

areas

and

The method of establishment of new cooperatives should be in
accordance with the laws of the state, but in no case should the
Government directly influence their activities, for example on
controlling their operation.
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SARADNJA ORGANIZACIJA KAO NAJBOLJI OBLIK
REŠAVANJA EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PROBLEMA
SELA
Jorde Jakimovski1, Maja Ristić2
Apstrakt
Model strukture zadruga i dinamika njihovog osnivanja različiti su u
različitim delovima sveta u zavisnosti od početnih razvojnih faza. U
nerazvijenim zemljama zadruge za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
su dominantan tip zadruga, a kreditne zadruge povezane su sa
zemljoradničkim zadrugama. U razvijenim zemljama sa tržišnom
ekonomijom dominiraju potrošačke zadruge, a zatim poljoprivredne i
osiguravajuće zadruge. Kreditna udruženja su najčešća, posebno u
Kanadi i Francuskoj.
Zadruga znači autonomno udruživanje ljudi, dobrovoljno udruženih,
kako bi se zajedničkim i demokratski kontrolisanim preduzećem
zadovoljile njihove zajedničke ekonomske, socijalne i kulturne potrebe.
Ključne riječi: zadruge, zadružni pokret, upravljanje poljoprivrednim
preduzećima, zemljoradničke zadruge.
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ЗАПОСЛЕНОСТ У РУРАЛНИМ И УРБАНИМ ПОДРУЧЈИМА
СРБИЈЕ
Сретен Јелић1, Татјана Јовановић2, Ана Драгићевић3
Апстракт
За запосленост руралног становништва најважнија јесте
пољопривредна производња, а уз то је битно напоменути висок
удео неформалне запослености која управо у овој грани привреде
доминира. У највећем броју становништво ради самостално на
својим газдинствима, такође велики је и удео помажућих чланова,
што је карактеристично за пољопривреду. Због недовољних
примања од пољопривреде, већина домаћинстава своје приходе
стиче из додатних извора.
Кључне речи: запосленост, урбана подручја, Србија
Увод
Рурална и урбана подручја разликују се по броју становника, стопи
запослености, квалификационој структури и занимањима
становништва, висини прихода које оно остварује, итд. Република
Србија нема званичну дефиницију руралних подручја већ се
најчешће користи постојећа статистичка класификација насеља која
је заснована на одређивању градских насеља, док су насеља ван ове
категорије класификована као остала насеља, која се као таква
поистовећују са руралним. Дакле, за запосленост руралног
становништва најважнија јесте пољопривредна производња, а уз то
је битно напоменути висок удео неформалне запослености која
управо у овој грани привреде доминира. Предмет рада је
запосленост руралног становништва у Републици Србији.
Циљ рада јесте сагледавање основних карактеристика запослености
руралног становништва и поређење са карактеристикама
запослености урбаног становништва.
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Коришћене методе при изради рада су компаративни метод и метод
дескриптивне статистике.
Подаци су преузети из публикација Републичког завода за
статистику (Анкете о радној снази) и релевантног материјала
наведеног у литератури (домаћа литература и интернет сајтови). У
првом поглављу, тржиште рада, биће приказане стопе запослености
и незапослености, затим ће бити објашњена формална и
неформална запосленост урбаног и руралног становништва. Након
тога, биће приказана структура запослених лица према различитим
секторима као и извори прихода домаћинстава.
Тржиште рада у руралним и урбаним подручјима
Запосленост и радна снага у пољопривреди представљају једне од
битнијих фактора који утичу на динамику промена и на укупни
развој. Питање запослености на пољопривредним газдинствима
покренуло се још пре 500 година Луисовим двосекторским моделом
(сектори модела су индустрија и пољопривреда). Структура радне
снаге и запослености мења се и постаје све разноврснија, зато је
потребна добра анализа да би се схватила мултидимензионалност
руралне економије.
Према анкети о радној снази, под запосленим лицем подразумева се
оно лице које има закључен радни однос на одређено или
неодређено време, под тим се не подразумева лице које ради на
основу уговора о делу или уговора о обављању привремених
послова, такође, под запосленим лицем сматра се и лице које је у
посматраној седмици најмање један сат обављало неки плаћен
посао (у новцу, натури,..)

„Рурална радна снага у Србији одликује се неповољном старосном
и образовном структуром, високом незапосленошћу и великом
прикривеном незапосленошћу у односу на укупно становништво
(Богданов, 2015). Бољи положај на тржишту рада имају становници
руралних подручја у односу на урбана, због веће заступљености
незапослених у активном становништву и запослених и активних у
радном узрасту.
Збир запосленог и незапосленог становништва представља радну
снагу, тј. активно становништво. Становништво између 15 и 64
године старости представља становништво радног узраста4.
Постоје две основне врсте незапослености
4

Стопа незапослености представља проценат незапсленог становништвау
укупној радној снази
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А) отворена и
Б) прикривена.
А) Отворена незапосленост може се јавити у четири облика:
1. Фрикцијска незапосленост - то је незапосленост радника који
су у процесу мењања посла или запослење привремено
прекидају на пример због недостатка материјала; овај облик
незапослености произлази из неуравнотежености понуде и
тражње за радом;
2. Сезонска незапосленост - незапосленост која произлази из
сезонског карактера делатности;
3. Структурна незапосленост – настаје услед дугорочне
неусклађености између понуде рада и тражње за радом
између подручја;
4. Циклична незапосленост - узрокују је привредни циклуси,
односно привремени привредни поремећаји који за
последицу имају смањење тражње за радном снагом уз
непромењену понуду радне снаге;
Б)
Прикривена
незапосленост
представља
недовољно
искоришћавање постојеће, формално запослене радне снаге5.
Односи се на оне запослене који:
 недобровољно раде мање од нормалних часова рада
одређених за дату активност,
 траже посао,
 спремни су да раде више часова.
Табела 1. Стопе запослености и незапослености за рурална и урбана подручја у
периоду од 2014. до 2017. године ( у процентима )
Стопа
Република Стопа запослености Република
незапослености
СрбијаСрбијаГодина укупно (%
укупно (% рурална
урбана
урбана
запослено рурална
незапосле
подручј
подручја
подручја
подручја
сти)
ности)
а
41,7
51,80
48,20
19,4
17,40
21,10
2014.
42,2
53,00
50,70
17,9
16,10
20,10
2015.
45,2
57,80
53,50
15,3
12,90
17,90
2016.
46,7
59,00
56,20
13,5
12,30
15,20
2017.
Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

5

http://www.link-university.com/lekcija/Nezaposlenost-i-inflacija/3387 (29.11.2019)
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Стопа запослености у руралним подручјима се у периоду од 2014.
до 2017. године повећавала. У овом периоду може се запазити раст
стопе запослености од 51,80% (2014) до 59,00% (2017). Стопа
незапослености се у истом периоду смаљивала од 17,40% (2014) до
12,30% (2017).
Иста ситуација може се запазити и у урбаним подручјим у истом
временском периоду. Стопа запослености је расла од 48,20% (2014)
до 56,20% (2017). Истовремено стопа незапослености је опадала од
21,10% (2014) до 15,20% (2017).
Поређењем руралних и урбаних подручја може се закључити да је
стопа запослености већа у руралним подручјима, а стопа
незапослености мања. На овакво стање највише утиче феномен
неформалне запослености који је највише заступљен у
пољопривреди.
Феномен неформалне запослености
Стопа неформалне запослености представља проценат лица која
раде без формалног уговора о раду у укупном броју запослених.
Ова категорија обухвата: а) запослене у нерегистрованој фирми; б)
запослене у регистрованој фирми, али без формалног уговора o раду
и без социјалног и пензионог осигурања; ц) као и неплаћене
помажуће чланове домаћинства (Анкета о радној снази, РЗС).
Критеријум за разликовање неформалног од формалног сектора је
статус појединца на тржишту рада. Тај критеријум се обично
комбинује сa другим критеријумима као што су: а) карактеристике
посла појединца (нпр. стални или сезонски посао); б)
карактеристике предузећа (нпр. регистровано или не, број
запослених); ц) место обављања делатности (улица, неформална
места и сл) (Анкета о радној снази, РЗС).
Стопа неформалне запослености добар је показатељ квалитета
запошљавања. Ако је она висока, запосленост на одређеном подучју
је ниска и обрнуто. Из овога се закључује да неформално запослени
имају веће шансе да остану без посла.
Табела 2. Формална запосленост у пољопривреди, индустрији и услугама на
територији Републике Србије у периоду од 2014. до 2017. године (у процентима)
Формална запосленост
Година
Пољопривреда
Индустрија
Услуге
9,05
28,32
62,63
2014.
10,12
27,48
62,39
2015.
10,34
27,63
62,03
2016.
11,27
28,57
60,16
2017.
Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС
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Стопа формалне запослености у периоду између 2014. и 2017.
године се повећавала, највећа је у сектору услуга, најмања у сектору
пољопривреде. Највећа стопа формалне запослености у овом
периоду била је у сектору услуга и износила је 62,63% (2014), а
најмања стопа формалне запослености износила је 9,05% у сектору
пољопривреде (2014).
Табела 3. Неформална запосленост у пољопривреди, индустрији и услугама на
територији Републике Србије у периоду од 2014. до 2017. године (у процентима)
Година

Неформална запосленост
Пољопривреда

Индустрија

Услуге

2014.

61,02

9,81

29,17

2015.

58,27

11,67

30,05

2016.

47,89

13,08

39,03

2017.

39,98

12,77

47,25

Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

Стопа неформалне запослености, у пољопривреди, се у периоду
између 2014. и 2017. године смањивала. Највећа стопа забележена у
сектору пољопривреде износила је 61,02% у 2014. години.
Неформална запосленост најзаступљенија је у пољопривреди у
односу на друге секторе због тога што велики број лица ради на
свом домаћинству, тј. у форми неформалног породичног рада, а то
су претежно жене. Најмања стопа неформалне запослености
забележена је у сектору индустрије 2014. године и износила је
9,81%.
Формална и неформална запосленост имају супротне смерове
кретања, када вредност формалне запослености расте, вредност
неформалне запослености опада.
Дугорочна незапосленост
Дугорочна незапосленост односи се на време проведено у тражењу
посла. Лице које активно тражи посао годину дана и дуже
сврставамо у дугорочно незапослене.
Стопа дугорочне незапослености дефинише се као процентуално
учешће дугорочно незапослених у активном становништву.
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Табела 4. Незапослени према дужини тражења посла у руралним подручјима у
периоду од 2014. до 2017. године ( у процентима)
Траже посао
Траже посао
Траже посао
Траже посао
Година
краће од 12
од 12 до 24
од 2 до 6
дуже од 7
месеци
месеца
година
година
2014.
2015.

31,16
36,70

24,65
20,77

38,01
19,94
2016.
40,03
16,98
2017.
Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

28,26
27,17

15,93
15,36

26,54
25,21

15,51
17,78

У периоду од 2014. до 2017. године, у руралним подручјима
повећавао се проценат лица која су посао проналазила за мање од
12 месеци (од 31,16% у 2014. години до 40,03% у 2017. години), али
се паралелно са тим повећавао и проценат лица која посао траже
дуже од 7 година (од 15,93% у 2014. години до 17,78% у 2017.
години). Што се тиче процента незапослених који посао траже од
годину дана до две године и од две до шест година, он се по
годинама постепено смањивао за разлику од претходних.
Табела 5. Незапослени према дужини тражења посла у урбаним подручјима у
периоду од 2014. до 2017. године ( у процентима )
Траже посао
Траже посао
Траже посао
Траже посао
Година
краће од 12
од 12 до 24
од 2 до 6
дуже од 7
месеци
месеца
година
година
2014.

33,69

24,63

28,84

12,84

2015.

34,82

23,38

28,46

13,34

2016.

33,44

21,42

29,66

15,48

2017.

39,18

19,72

25,60

15,50

Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

У периоду од 2014. до 2017. године, у урбаним подручјима,
повећавао се проценат лица која су посао проналазила за мање од
12 месеци (од 33,69% у 2014. години до 39,18% у 2017. години), али
се паралелно са тим повећавао и проценат лица која посао траже
дуже од 7 година (од 12,84% у 2014. години до15,50% у 2017.
години). Проценат незапослених лица која посао траже од једне до
две године смањивао се по годинама.
Удео незапослнеих лица из руралних подручја која посао траже
дуже од 7 година (17,78% у 2017. години) већи је од удела
незапослених лица из руралних подручја која посао траже дуже од 7
година (15,50% у 2017. години). Разлог јесте то што лица из
руралних подручја имају ниже квалификације од лица из урбаних
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подручја, а поред тога су и удаљени од административних центара
(Богданов, 2015).
Основне делатности и занимања у руралним и урбаним
подручјима
Структура запослених лица према радном статусу
Према анкети о радној снази, запослена лица могу бити: а)
самозапослени; б) запослени радници и ц) помажући чланови
домаћинства.
Према дефиницији анкете о радној снази, самозапослени су лица
која раде самостално у властитом предузећу, установи, приватној
радњи или на пољопривредном имању, као и лица која обављају
самосталну професионалну делатност или неки други посао за
сопствени рачун.
Запослени радници су лица која раде за послодавца у било ком
сектору својине, без обзира на то да ли имају формални уговор о
запослењу или раде на основу усменог договора. Чланови
домаћинства који помажу у обављању породичног посла и који су
плаћени за свој рад сматрају се запосленим радницима.
Помажући чланови домаћинства су лица која помажу другом
члану домаћинства у вођењу породичног посла или
пољопривредног газдинства, а да при томе нису плаћена за тај рад.
Табела 6. Струкура запослених лица према радном статусу у руралним
подручјима у пероду од 2014. године до 2017. године (у процентима)
Самостални са
Самостални
Запослени
Помажући
Година
запосленима
без запослених
радници
чланови
2014.

2,47

27,89

53,09

16,55

2015.

2,87

24,84

56,46

15,82

2016.

2,32

25,20

56,80

15,68

2017.

2,12

29,46

57,28

11,13

Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

Из струкутре запослености према радном статусу у руралним
подручјима, запажа се да у овим подручјима доминирају лица која
су запослена код послодавца (57,28% у 2017. години), док је најређа
ситуација да су ова лица самозапослена и да некога запошљавају
(2,12% у 2017.година). Значајан је и број помажућих чланова
(11,13% у 2017. години ) који су карактеристични у пољопривредној
производњи.
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Табела 7. Струкура запослених лица према радном статусу у урбаним
подручјима у пероду од 2014. године до 2017. године (у процентима)
Самостални са
Самостални
Запослени
Помажући
Година
запосленима
без запослених
радници
чланови
2014.

4,35

11,47

82,80

1,38

2015.

4,46

10,37

83,74

1,43

2016.

4,33

11,25

82,97

1,45

2017.

4,32

10,99

83,64

1,05

Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

Код структуре запослених лица према радном статусу у урбaним
подручјима, може се запазити да доминирају лица запослена код
послодавца (83,64% у 2017. години), а најређе су то помажући
чланови (1,05% у 2017. години).
Разлике везане за радни статус лица запослених у руралним и
урбаним подручјима потичу од различитих могућности за
запослење у овим срединама.
Структура радних лица према секторима делатности
Према анкети о радној снази, постоје следећи сектори делатности:
А) примарни сектор, Б) секундарни сектор, Ц) терцијарни сектор.
А) У примарни сектор спадају: пољопривреда, шумарство и
рибарство;
Б) У секундарни сектор спадају: рударство, грађевинарство,
прерађивачка
индустрија,
снабдевање
електричном
енергијом, паром и гасом, снабдевање водом и управљање
отпадним водама;
Ц) У терцијарни сектор спадају: саобраћај и складиштење,
трговина на велико и мало, услуге смештаја и исхране,
информисање и комуникације, финансијске делатности и
делатност осигурања, пословање некретнинама, стручне,
научне, иновационе и техничке делатности, административне
и помоћне услужне делатности, државна управа и обавезно
социјално осигурање, образовање, здравствена и социјална
заштита, рекрација, остале услужне делатности, делатност
домаћинства као послодавца, делатност екстериторијалних
организација и тела.
„Структура запослености и основне одлике радне снаге у руралним
подручјима Србије сличне су као и у другим транзиционим
земљама. Старосна и образовна структура су неповољне у односу
на укупно становништво, већа је незапосленост радно активног
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становништва, запосленост у примарном сектору је висока, а у
терцијарном сектору је ниска.” (Богданов, 2015)
Становништво у руралним подручјима много зависи од
пољопривреде јер је то и даље њихова основна делатност с обзиром
да је слабо развијена прерада и дорада пољопривредних производа
на територији Србије, као и неке друге индустријске гране, а такође
и терцијарни сектор. Заступљеност приватног сектора такође је
скромна, једино је у пољопривреди заступљен и једним делом у
трговини.
Табела 8. Структура запослених лица према секторима делатности у руралним
подручјима у периоду од 2014. до 2017. године (у процентима)
Секундарни
Терцијарни
Година
Примарни сектор
сектор
сектор
2014.

41,51

22,74

35,75

2015.

39,62

23,18

37,19

2016.

37,17

23,24

39,59

2017.
34,50
24,16
Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

40,69

Из структуре запослених лица по секторима, може се закључити да
у руралним подручјима има највише запослених лица у примарном
сектору. У периоду од 2014. до 2017. године удео запослених лица у
примарном сектору се смањио са 41,51% (2014) на 34,50% (2017). У
секундарном сектору удео запослених лица се повећао, као и у
терцијарном сектору.
Табела 9. Структура запослених лица према секторима делатности у урбаним
подручјима у периоду од 2014. до 2017. године (у процентима)
Секундарни
Терцијарни
Година
Примарни сектор
сектор
сектор
2014.

3,99

25,63

70,38

2015.

4,72

25,38

69,89

2016.

4,81

25,29

69,90

2017.
4,05
26,04
Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

69,90

Из структуре запослених лица према секторима у урбаним
подручјима, запажа се да је највећи број лица запослен у
терцијарном сектору и у 2017. години износи 69,90%. Удео
запослених лица у секундарном сектору је повећан са 25,63% (2014)
на 26,04% (2017), такође и у примарном сектору запослена лица
бележе благи пораст по годинама и у 2017. години 4,05%
запослених у овом сектору.
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Поређењем руралних и урбаних подручја долази се до закључка да
у руралним подручјима највише запослених лица има у примарном
сектору који доминира у односу на остале секторе, док у урбаним
подручјима водећи је терцијарни сектор у коме има највише
запослених лица.
Структура запослених лица према занимању
Према анкети о радној снази, послови се могу обављати кроз 10
група занимања на највишем нивоу, која су даље подељена на 43
врсте, 129 подврста и 434 скупине.
У основне групе занимања спадају: 1) руководиоци (директори),
функционери и законодавци; 2) стручњаци и уметници; 3)
инжењери, стручни сарадници и техничари; 4) административни
службеници;
5)
услужна
и
трговачка
занимања;
6)
пољопривредници, шумари, рибари и сродни; 7) занатлије и
сродни; 8) руководиоци машинама, постојењима, монтери и возачи;
9) једноставна занимања; 10) војна занимања.
Табела 10. Структура запослених лица према занимањима у руралним
подручјима у периоду од 2014. до 2017. године (у процентима)
Занимање/година

2014.

2015.

2016.

2017.

Руководиоци (директори), функционери и
законодавци

1,49

1,67

1,39

1,16

Стручњаци и уметници

4,03

4,59

4,11

3,94

5,82

5,87

5,51

5,71

3,55

4,21

3,95

4,08

12,02

12,84

11,60

11,60

41,89

39,27

41,67

40,09

Занатлије и сродни

12,69

11,97

12,03

12,58

Руководиоци машинама, постојењима,
монтери и возачи

8,52

8,73

9,10

10,03

Једноставна занимања

9,45

10,48

10,17

10,40

Војна занимања

0,54

0,37

0,46

0,38

Инжењери, стручни сарадници и
техничари
Административни службеници
Услужна и трговачка
занимања
Пољопривредници, шумари, рибари и
сродни

Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

Структура запослених лица према занимањима у руралним
подручјима показује да је у периоду између 2014. и 2017. године
најзаступљеније занимање у овим подручјима занимање
пољопривредника (40,09% у 2017. години), затим занимање
занатлија ( 12,58% у 2017. години ) и трговачка и услужна занимања
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(11,60% у 2017. години ). Најмањи је број војних лица (0,38% у
2017. години) и руководиоца, функционера и законодаваца (1,16% у
2017. години).
Табела 11. Структура запослених лица према занимањима у урбаним подручјима
у периоду од 2014. до 2017. године (у процентима)
Занимање/година

2014.

2015.

2016.

2017.

Руководиоци (директори),
функционери и
законодавци

5,05

5,11

4,87

4,21

Стручњаци и уметници

20,16

19,66

20,02

20,62

17,73

16,27

15,87

16,02

9,70

9,01

8,88

9,42

17,38

18,44

18,08

18,06

3,33

3,68

4,45

3,82

Занатлије и сродни

11,44

11,40

11,48

10,70

Руководиоци машинама,
постојењима, монтери и
возачи

7,44

7,65

8,51

8,78

Једноставна занимања

7,02

7,79

7,57

7,60

Војна занимања

0,75

0,98

0,83

0,77

Инжењери, стручни
сарадници и техничари
Административни
службеници
Услужна и трговачка
занимања
Пољопривредници,
шумари, рибари и сродни

Извор: Анкета о радној снази (2014-2017), РЗС

Структура запослених лица према занимањима у урбаним
подручјима показује да је у периоду између 2014. и 2017. године
најзаступљеније занимање стручњака и уметника (20,62% у 2017.
години), затим услужна и трговачка занимања (18,06% у 2017.
години) и инжењери, стручни сарадници и техничари (16,02% у
2017. години ). Најмањи је број војних лица (0,77% у 2017. години)
и пољопривредника (3,82% у 2017. години).
Разлике између руралног и урбаног становништва када је реч о
њиховим занимањима потичу од различитих могућности за
запослење у овим подручјима.
Извори прихода домаћинства
Индикатори који су битни за диверзификацију прихода јесу подаци
о расположивим средствима домаћинства, који ће бити приказани у
табели на основу података из Републичког завода за статистику.
Велики број руралних домаћинстава остварује приходе из неких
других послова којима се баве, а који нису везани за пољопривреду.
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Ово се дешава због нестабилног тржишта пољопривредних
производа, недовољне конкурентности малих газдинстава као и
ниске продуктивности. Због ове ситуације, газдинства желе да
остваре приходе увођењем нових производа и услуга, као и
запошљавање у друге секторе, углавном млађих и образованијих
лица. Још један од значајних прихода руралних домаћинстава јесу
пензије, такође постоје и домаћинства која не остварују никаква
примања.
Табела 12. Домаћинства према изворима прихода по регионима у Србији према
попису из 2011. године ( у процентима)
Регион /
извори
прихода

У
У
Социјална
Пензија
пољопр. непољопр.
примања

Друге
Мешовити
Без
врсте
приходи прихода
прихода

Београдски
регион

1,30

30,60

26,90

1,20

4,10

33,50

2,50

Регион
Војводине

6,50

22,3

28,30

3,40

6,50

30,40

2,50

8,90

16,00

27,70

2,00

4,30

38,40

2,60

5,50

14,10

34,10

2,30

4,70

36,30

2,80

Регион
Шумадије
и Западне
Србије
Регион
Јужне и
Источне
Србије

Извор: Попис становништва, домаћинства и станова (2011), РЗС

У Београдском региону највећи део прихода потиче од мешовитих
прихода (33,50%) и прихода из непољопривредних делатности
(30,60%), а најмањи део од пољопривреде (1,30%), а удео
домаћинстава без прихода је 2,50%. У региону Војводине највећи
део прихода потиче од мешовитих прихода (30,40%) и пензија
(28,30%), а најмањи је удео домаћинстава без прихода (2,50%). У
региону Шумадије и Западне Србије највећи део прихода потиче од
мешовитих прихода (38,40%) и пензија (27,70%), а најмањи део од
социјалних примања (2,00%). Удео домаћинстава без прихода је
2,60%. У региону Јужне и Источне Србије највећи део прихода
потиче из мешовитих примања (36,30%), значајни су и приходи од
пензија (34,10%). а најмањи од непољопривредних делатности
(17,58%), удео домаћинстава без прихода је 2,80%.
Према попису из 2011. године, највећи број пољопривредника
присутан је у региону Војводине и Шумадије и Западне Србије због
чега је и удео прихода из пољопривреде у домаћинствима из ових
региона значајан.
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За сва домаћинства је карактеристично да су им приходи мешовити,
тј. да немају само један извор прихода, већ неколико.
Од укупног броја домаћинстава у Србији, око трећине поседују
пољопривредно газдинство. Пољопривредници располажу са
значајним
обрадивим
површинама.
Од
укупног
броја
пољопривредних газдинстава, 5,52% има већи посед од 10ha чиме
би се уз стимулисање производње могао побољшати и убрзати
развој не само газдинстава већ и дати допринос развоју руралних
средина (Јелић, Јовановић, 2018).
Закључак
Из претдходног текста се могу уочити одређене сличности и
разлике између запослености у руралним и урбаним подручјима. У
руралним подручјима већа је стопа запослености захваљујући
феномену неформалне запослености који је доминантан у
пољопривреди. Када је реч о струкури запослености по радном
статусу, у оба подручја доминирају лица која су запослена код
послодавца, али се разлика јавља у томе што је драстично различит
број лица која раде као помажући чланови на домаћинству и тај
број већи је у руралним подручјима јер се становништво у њима
бави претежно пољопривредом. У руралним подручјима највише
запослених лица има у примарном сектору, док је у урбаним
подучјима доминантан терцијарни сектор у коме има највише
запослених лица. Занимање које доминира у руралним подручјима
је занимање пољопривредника, док у урбаним доминирају
стручњаци и уметници. Када је реч о дужини тражења посла, и у
руралним и у урбаним срединама, највећи број лица проналази
посао за мање од годину дана, док је удео лица који посао траже
дуже од 7 година већи у руралним подручјима.
Извори прихода који се остварују у домаћинствима, посматрани по
регионима Србије, показују да највећи број домаћинстава има
приходе који потичу из више извора (мешовити приходи).
На све претходно изложено треба додати да се рурално
становништво сусреће са додатним проблемима у односу на урбано
приликом запошљавања. Рурално становништво, нарочито оно
старије, има ниже квалификације, удаљено је од административних
центара, а све то смањује шансе за њихово запослење.
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EMPLOYMENT IN RURAL AND URBAN AREAS OF SERBIA
Sreten Jelić1, Tatjana Jovanović2, Ana Dragićević3
Abstract
The agricultural production is the most important for the employment of
the population in rural areas. In addition, it is important to mention the
high proportion of informal employment, which dominates in this branch
of economy. Most of the population works independently on their farms,
and the proportion of helping members is also large, which is
characteristic for agriculture. Due to insufficient income from
agriculture, most households derive their income from additional
sources.
Keywords: employment, urban areas, Serbia
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ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ
РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА
Сретен Јелић1, Марија Поповић2
Апстракт
У раду се указује на положај жена у руралним подручјима неколико
месних заједница на територији општине Лозница. Проценат
жена носилаца пољоприврдног газдинства општине Лозница
износи 17%, односно 1.437 жена, док је 14% жена корисник
субвенција на локалном нивоу за 2019. годину. Анкетиране су жене
које се баве пољопривредном производњом, a које су носиоци
пољопривредног газдинства, као и оне које раде као помажући
чланови на газдинству.
У циљу задржавања жена на селу, Влада Републике Србије и град
Лозница у наредним годинама морају се више посветити
задржавању жена на селу кроз различите подстицајне мере. У
раду је коришћен метод дескрипције, анализа садржаја, метода
дескриптивне статистике и анкета.
Кључне речи: жене у пољопривреди, положај, рурална подручја,
град Лозница.
Увод
Жене у руралним срединама Србије имају веома значајну улогу у
одржавању развоја пољопривреде и руралних подручја. Њихова
улога је мултидимензионална, оне су мајке, супруге, домаћице,
креаторке стратегије за добробит породице. Положај жена у
руралним подручјима огледа се кроз бригу о домаћинствима, деци и
старима, интензивно укључивање у пољопривредну производњу на
газдинствима где је радно време некад и дуже од 12 сати. Такође,
мали број жена у руралним подручјима уплаћује пензијскоинвалидско осигурање.
На основу података последњег пописа пољопривреде у Републици
Србији из 2012. године, укупан број пољопривредних газдинстава
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града Лознице износио је 8.926, међутим, према анкети о структури
пољопривредних газдинстава из 2018. године, смањен је број
пољопривредних газдинстава и износи 8.254. Према анкети из 2018,
коришћено пољопривредно земљиште града Лознице захвата
површину од 25.993 ha, у односу на 2012. годину, где су се повећале
некоришћене површине и претворене у коришћене.
У раду су коришћени метод дескрипције, анализа садржаја, метода
дескриптивне статистике и анкета. Приликом израде рада као
основни метод коришћен је анкетни упитник. Анкета представља
писмено прикупљање података и информација о ставовима и
мишљењима на репрезентативном узорку испитаника уз помоћ
упитника. Сврха анкетирања је утврђивање узрочно-последичних
веза између појава, тј. откривање релација између две или више
појава и идентификовање природе тих односа (Јанићијевић, 2014).
За потребе овог истраживања анкета се састојала из три дела. Први
део је обухватао опште податке о испитаницима. Други део
обухвата питања везана за пољопривредну производњу, док се
трећи део односи на мере подршке. Анкета је обухватила 88
испитаница руралних подручја. На подручју територије општине
Лозница анкетирано је 30 месних заједница.
Резултати анкетног истраживања
Општи подаци о испитаницима
Укупан број испитаница износио је 88 из различитих месних
заједница oпштине Лозница. У узорку су најмање биле заступљене
најмлађе испитанице. Учешће жена старости од 18 до 30 година
износио је 11%, проценат жена од 31 до 40 година износи 16%, од
41 до 50 година тај проценат је највећи и износи 37%, проценат
жена од 51 до 60 година је 23%, и најстарија група жена преко 60
година износи 13% (графикон 1). Просечна старост испитаница је
47 година.
Графикон 1. Старосна структура испитаница (%)

Извор: Аутори

Испитанице имају повољну образовну структуру, највећи број жена
има завршену средњу школу 79,5%. Учешће жена са незавршеном
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основном школом износи 9,1%, са завршеним основним
образовањем 6,8%, а са високим образовањем 4,5%.
Образовање је поспешило друштвену покретљивост жена навише и
истовремено омогућило јачање положаја жена унутар породице
снажећи њен „преговарачки потенцијал“ (Благојевић, 2002).
Образовање жена пролази дугогодишњи трансформациони процес,
па је данас све више жена сеоског порекла које су
високообразоване, што је последица осавремењавања друштва,
мењање патријахалног начина посматрања женске популације на
селу и многобројних глобалних промена.
Најчешћи разлог раног напуштања школовања јесте заправо
недостатак мотивације за образовањем. Доступност школа и
садржаја у руралним срединама изразито је неповољна и
представља значајну препреку унапређењу образовне структуре у
овим подручјима. Посебан проблем образовне структуре је изражен
код пољопривредног становништва и у пољопривредним
газдинствима, што значајно утиче на модернизацију и развој
пољопривреде, развој других привредних грана, као и рурални
развој (Јелић и Јовановић, 2018).
Најзаступљенија домаћинства у узорку су са 4 члана 24,7%, односно
са 5 чланова 23,5%, затим са 6 чланова 18,5%, са 3 члана 14,8%, са 7
и више чланова 8,6%, са 2 члана 6,2% и најмање заступљена
домаћинстава су са једним чланом 3,7% (графикон 2).
Графикон 2. Структура домаћинства према броју чланова

Извор: Аутори

Постоје многобројне конкретне везе између неповољног положаја
жена на селу и проблема са којима је суочен рурални развој. Пре
свега, популациони развој села зависи од биолошке репродукције у
сеоским подручјима. Оно што се у реалности дешава су интензивне
миграције младих жена са села, родни/полни дебаланс у младим
генерацијама, као и дуготрајно низак фертилитет на селу
(Благојевић, 2010).
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Пољопривредна производња на газдинству
На подручју општине Лозница анкетиране су жене из руралних
подручја које се баве пољопривредом, од којих су неке жене
носиоци пољопривредног газдинства, а неке су у улози помажућих
чланова газдинства. Проценат регистрованих пољопривредних
газдинстава износи 73%, док је проценат нерегистрованих
пољопривредних газдинстава 27% (графикон 3).
Графикон 3. Проценат регистрованих и нерегистрованих пољопривредних
газдинстава

Извор: Аутори

Различите анализе и истраживања родне равноправности у Србији
указују да је положај жена у кључним аспектима неповољнији у
односу на мушкарце како због актуелних услова тако и због наслеђа
из прошлости које поставља ограничења за активности и мере
усмерене на унапређење стања (Благојевић, 2002).
Носиоци пољопривредног газдинства углавном су мушкарци.
Последњих година бележи се позитиван тренд у броју
регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене.
Да би се регистровало пољопривредно газдинство, потребно је
скупити одређену документацију која се предаје Управи за трезор, а
то је:
1. Образац за регистрацију пољопривредног газдинства;
2. Наменски текући рачун за пољопривреду;
3. Фотокопија личне карте лица на чије име се региструје
газдинство;
4. Лист непокретности за земљиште које се уписује у
газдинство.
Смањење жена у укупном руралном становништву осим што
нарушава родни баланс становништва у репордуктивном добу и
могућност раста наталитета, утиче и на измене у производној
структури пољопривреде. Примећено је да се у подручјима без
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довољно женске редне снаге, бележи пад млечног сточарства,
повртарства и других производних линија у којима су жене више
ангажоване (Богданов, 2015).
У општини Лозница пољопривредна производња је оријентисана на
следеће гране: воћарство, ратарство, повртарство и сточарство. На
основу спроведеног истраживања, долазимо до података да је
највише заступљена мешовита пољопривредна производња у чак 54
газдинстава (графикон 4). На мешовитим пољопривредним
газдинствима најчешће је заступљена комбинација сточарства и
ратарства, где сточарство представља главну грану. Захваљујући
повољним условима за ратарску производњу, газдинства обезбеђују
храну за велики број грла стоке чиме уједно и смањује трошкове
исхране стоке. У структури ратарске производње најзаступљенија је
култура кукуруз и пшеница, док је у структури воћарске
производње доминантна производња јагодичастог воћа, нарочито
малине и купине. Такође, значајна је производња шљиве, вишње и
јабуке. Повртарска производња највише се односи на производњу у
затвореном простору, односно у пластеницима и стакленицима. Ова
производња сматра се једном од профитабилнијих грана
пољопривреде.
Графикон 4. Број газдинства која се баве одређеном граном производње

Извор: Аутори

На основу прикупљених података долазимо до сазнања да наведена
врста пољопривредне производње за нека газдинства представља
додатну делатност 35%, док проценат газдинстава где је
пољопривредна производња основна делатност је 65% (графикон 5).
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Графикон 5. Проценат газдинстава којим је наведена врста пољопривредне
производење основна или додатна делатност

Извор: Аутори

Положај помажућих чланова домаћинства где жене раде и више од
половине целокупног дана, са једне стране наглашава се неплаћен
рад ове категорије, као и неповољан положај због неформалног рада
који их спречава и у остваривању низа социјалних права пензије,
осигурања за случај инвалидитета, надокнаде за незапосленост и сл.
(Бабовић и Вуковић, 2008).
Скоро половина испитаница троши преко 12 часова рада дневно у
пољопривреди, односно 52%, док оне које веома мало проводе
времена, до 3 часа, износи 4% (графикон 6).
Графикон 6. Време у часовима које жене проводе радећи на газдинству

Извор: Аутори

Мере подршке
Право на подстицаје имају пољопривредна газдинства и породична
пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава. Поступак за остваривање права на
подстицаје покреће се по захтеву корисника подстицаја који се
подноси Управи за аграрна плаћања. Министарство води Регистар
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у који се уписују
подаци о врсти и висини остварених подстицаја по кориснику
подстицаја.
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Један од значајних проблема пољопривредних произвођача је
недостатак знања из области различитих подстицаја на нивоу
државе, покрајине и локалном нивоу, која им стоје на располагњу
као што су: врсте подстицаја и доступност појединим категоријама
производње, начин конкурисања, потребна документација, итд.
(Закић и Кљајић, 2016).
Када говоримо о мерама подршке и основним подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју на републичком и локалном
нивоу запажа се значајна разлика. Проценат испитаница који је
упознат о мерама подршке и основним подстицајима на
републичком нивоу је 45%, и већи је него на локалном нивоу који
износи 39% (графикон 7 и 8).
Графикон 7. Процентуални приказ жена које су упознате са мерама подршке на
републичком нивоу

Извор: Аутори
Графикон 8. Процентуални приказ жена које су упознате са мерама подршке на
локалном нивоу

Извор: Аутори
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Регистрована газдинства која су корисници субвенција које
представљају вид подршке пољопривредној производњи која је
одобрена од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде најчешће су то субвенције одобрене по хектару
пољопривредног земљишта; субвенције по грлу у сточарству,
субвенције за гориво, премије за млеко. На локалном нивоу,
газдинства која су корисници субвенција, одобрене су субвенције за
набавку система за наводњавање, рефундацију трошкова вештачког
осемењавања, набавку кошница и остале пчеларске опреме.
Уопште је познато да је квалитет живота и доступност појединих
услуга државних институција у руралним подручјима мања у
односу на град. Просторна и географска удаљеност је један од
фактора који рурална подручја дискриминише по питању приступа
овим услугама у односу на урбана. Жене које живе у руралним
подручјима и баве се пољопривредом у ризику су од
дискриминације, зато је потребно предузети потребне мере како би
се њихов положај побољшао. Најзначајнији фактор који утиче на
дискриминацију
јесте чињеница да живе у неразвијеним
подручјима да немају права при одлучивању и доношењу неких
значајних одлука.
Већина испитаница је средње задовољна квалитетом живота на
газдинству, односно 55%. Свака пета испитаница је незадовољна
или веома незадовољна квалитетом живота. Проценат задовољних
испитаница је 18%, односно веома задовољна квалитетом живота на
газдинству 8% (графикон 9).
Графикон 9. Квалитет живота жена на газдинсту

Извор: Аутори

Закључак
Истраживање је имало за циљ да се омогући увид положаја жена у
селима општине Лозница. Таргетиране су жене које живе у
руралним подручјима, које се баве пољопирвредном производњом
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било да је у питању сточарство, повртарство, ратарство, воћарство.
Неке од њих су носиоци пољопривредног газдинства, а многе имају
улогу помажућег члана газдинства.
На основу резултата истраживања спроведеног на територији
општине Лозница, које је обухватило 30 месних зајеница и 88
испитаница дошло се до закључака на основу којих су предложене
одређене мере за побољшање положаја жена у руралним
подручјима.
Старосна структура испитаница је 47 година и имају повољну
образовану структуру. На пољопривредном газдинству најчешће је
заступљена мешовита пољопривредна производња, где жене преко
12 сати раде на газдинству и немају никакво признање за то.
Постоји позитиван тренд, из године у годину, у броју
регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене.
Када је реч о мерама подршке у пољопривреди и руралном развоју,
најчешће жене нису у потпуности упућене у субвенције које
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, на
републичком нивоу додељује свим регистрованим пољопривредним
газдинствима. Такође, још већи је проценат жена 61% које нису
упућене у подстицајна средства од стране локалног нивоа, односно
Града Лознице.
У наредном периоду Град Лозница треба да посвети већу подршку
у задржавању жена у руралним подручјима кроз различите мере
подршке, јер ако нема жена, нема ни заснивања породица, а ни
развоја села. Потребно је информисати жене о значају и
могућностима остваривања здравственог осигурања, пензијскоинвалидског осигурања, као и подстаћи их на учествовање у разним
едукативним радионицама које би првенствено утицале на то да се
смањи проценат нерегистрованих жена које су носиоци
пољопривредних газдинстава, као и да у потпуности буду упознате
са мерама на републичком и локалном нивоу, као и о могућностима
бављења сеоским туризимом.
Не треба заборавити чињеницу да жене живе на селу, иако су
невидљива радна снага, оне представљају развојни потенцијал у
руралним подручјима.
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THE POSITION OF WOMEN IN AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF LOZNICA
Сретен Јелић1, Марија Поповић2
Abstract
The paper points out the position of women in rural areas on the
territory of the municipality of Loznica from several local communities.
The percentage of women as holders of agricultural holdings in the
municipality of Loznica is 17% or 1,437 women, while 14% of women
are beneficiaries of subsidies at the local level for 2019. The women who
were interviewed are engaged in agricultural production, who are the
holders of the agricultural farm, as well as those who work as helping
members on the farm.
In order to keep women in the countryside, the Government of the
Republic of Serbia and the City of Loznica in the coming years must pay
more attention to keeping women in the countryside through various
incentive measures. The paper uses the method of description, content
analysis, the method of descriptive statistics and surveys.
Keywords: women in agriculture, position, rural areas, town Loznica.
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