
ОДРЖАН 39. СИМПОЗИЈУМ "ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА"

САВРЕМЕНА МЕХАНИЗАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА ЕФИКАСНУ ПРОИЗВОДЊУ
* Министарство планира да сарадњом с Европском комисијом обезбеди

средства за набавку нових машина путем реализације ИПАРД програма
Марија Антанасковић

Стручни скупови попут
Симпозијума "Пољо-
привредна техника"

посвећени су презентација-
ма научних сазнања и пре-
ношењу порука, у овом слу-
чају корисницима пољопри-
вредних машина, ради успе-
шнијег пословања применом
одговарајуће технике у од-
ређеним околностима.
Условљено је то, међутим,
не само преносом знања,
добронамерним порукама и
жељом пољопривредника
да савремено прихвате већ
пре свега њиховом економ-
ском моћи и мерама државе
да им у томе помогне. Стога
су и поруке надлежних и те
како важне на оваквим ску-
повима јер учесници добију
информацију шта ће држа-
ва, бар у одређеном року чи-
нити.- Чињеница је да је пољо-
привреда Србије делом об-
новила своју механизацију
што је видљиво у ефектима
у производњи, али је и чи-
њеница да пољопривредни-
ци у централној и источној
Србији имају велику потребу
за савременом, новом меха-
низацијом. Та потреба се ви-
дљиво уочава како при се-
тви, тако и у жетви, и не са-
мо у примарној пољопривре-
ди него и у водопривреди и
шумарству, поручио је др-
жавни секретар у Министар-
ству пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде Дани-
ло Голубовић, обраћајући се
учесницима 39. симозијума
"Пољоприведна техника"
одржаног од 3. до 9. фебру-
ара на Златибору.

Највеће инвестирање из
аграрног буџета у овој годи-
ни планира се у системе за
наводњавање и чишћење
каналске мреже. Министар-
ство пољопривреде за ову
годину није планирало суб-
венционисање куповине по-
љопривредне механизације,
а како је набавна вредност
савремене машине значајна
планира се да се сарадњом

с Европском комисијом
обезбеде средства за на-
бавку нових машина путем
реализације ИПАРД програ-

ма, најавио је Голубовић. Да
би се дошло до квалитетних
решења за набавку механи-
зације, подсетио је да Мини-
старство пољопривреде са-
рађује и с Пословним удру-
жењем увозника пољопри-
ведне механизације као и
Департманом за пољопри-
ведну технику Пољопри-
вредног факултета у Новом
Саду.

Симпозијум "Пољопри-
вредна техника" којем је
присуствовало више од две
стотине учесника, махом ин-
жењера пољоприведне тех-
нике и пољоприведних про-
извођача, организовали су
Департман за пољопривред-
ну технику, Пољопривредни
факултет у Новом Саду, На-
ционално-научно друштво
за пољопривредну технику
и Војвођанско друштво за
пољопривредну технику.
Поред домаћих, допринос
Симпозијуму дали су и ино-
страни предавачи, професо-
ри пољоприредних факул-
тета из Пољске, Чешке,
Словачке и Хрватске, пре-
зентујући резултате својих
научноистраживачких радо-
ва као и искуства из праксе.

Обраћајући се учесници-
ма, декан Пољопривредног
факултета у Новом Саду,
научнообразовне институ-
ције која следеће године
обележава шест деценија
постојања, проф. др Милан
Поповић истакао је да фа-
култет као и Департман за
пољопривредну технику то-
ком година и деценија свог
постојања дају значајан до-
принос унапређењу примар-
не пољопривредне технике
путем различитих форми
едукације студената на
свим нивоима образовања
као и реализацијом разли-
читих пројеката. Факултет
је захваљући свему ономе
што је остварио и постигао у
доприносу укупном развоју
пољопривреде постао пре-
познатљив не само у Репу-
блици него и ширем региону.

- Улога Пољопривредног
факултета огледа се у три
задатка: образовању сту-
дената, научноистраживач-

ком раду и сарадњи с прак-
сом. Сарадња с праксом
подразумева трансфер зна-
ња на различите начине,
присутност у медијима, из-
давање часописа и органи-
зовање скупова. Департман
за пољоприведну технику је
вома активан у организаци-
ји скупова и укупно их годи-
шње организује четири.
Циљ скупова је да се окупе
произвођачи и продавци по-
љопривредне технике и
опреме, научни радници и
пољопривредни произвођа-
чи како 6и сви заједно са-
гледали стање пољопри-
вредне технике као и могу-
ће правце развоја, рекао је
отварајући Симпозијум про-
декан за наставу Пољопри-
вредног факултета у Новом
Саду проф. др Лазар Са-
вин.

Циљ скупова је и промо-
ција студија пољопривредне
технике. План је, најавио је
проф др Лазар Савин, да се
отвори студијски програм
посвећен преради пољопри-
вредних производа и проце-
сној техници.

Говорећи о примени ме-
ханизације у пракси, проф.
др Савин је казао да први
подаци пописа пољопри-
вреде указују да у Србији
има око 408.000 двоосовин-
ских трактора, што значи
да у просеку свако газдин-
ство има једну овакву по-
гонску машину. Да би се са-
гледале потребе механиза-
ције у пољопривреди по-
требни су реални, поуздани
подаци. међутим њих нема.
Према неким подацима, у
Србији има укупно милион
погонских машина, тракто-
ра и стационарних погон-
ских постројења просечне
старости 15 до 18 година.
Стога би у 2013. газдин-
ствима и имањима требало
11.000 нових трактора.
Ипак, сигурни показатељи
су они о техничкој опре-
мљености. Просечна снага
трактора пољопривредних
предузећа је 70 киловата а
на породичним газдинстви-
ма 30 киловата, то јест 0,90
киловата по хектару у

предузећима и задругама.
односно 2.8 киловата на по-
родичним газдинствима. У
пракси је евидентна и недо-
вољна стручност и обуче-
ност кадрова који рукују са-
временом пољопривредном
техником, оценио је проф.
др Савин.

Задатак деловања Де-
партмана за пољопривред-
ну технику јесте и окупља-
ње струке а у складу с тим и
пословна политика. Своје
пословање, осим образова-
ња студената, Департман
све више усмерава и ка са-
радњи с тржиштем а амби-
ција је и да у обнови пољо-
привредне механизације за-
узме лидерску позицију, ре-
као је директор Департмана
за пољопривредну технику
проф. др Тодор Јанић.

Уситњен пољопривредни
посед, у просеку 4,5 хектара
по газинству, не иде у ко-
рист оптимизације пољопри-
вредне технике. Потребе
овако уситњених имања мо-
гле би се обезбедити из до-
маће производње, сматра
проф. др Никола Ђукић,
председник Национално-на-
учног друштва за пољопри-
вредну технику. Потребе
прикључне механизације на
годишњем нивоу су преко
5.000 расипача минералног
хранива и 450 машина за за-
штиту биља. Потребно је об-
новити и машине за обраду
земљишта и сетву, као и ма-
шине за убирање.- С обзиром на то да по-
љопривредници у Србији
располажу ограниченим об-
радивим површинама, оп-
шта слика указује и на по-
требу коришћења конвецио-
налних машина, али и оних
намењених за редуковану и
конзервацијску обраду. Из-
бор одговарајуће машине
треба да се одреди на осно-
ву односа приноса и утро-
шка енергије, рекао је проф.
др Никола Ђукић.

Обнављање пољопри-
вредне механизације је у Ср-
бији успорено. а обнова је у
2012. била мања у односу на
годину раније. На основу по-
датака Пословног удружења
увозника и извозника пољо-
привредне механизације, ко-
је је презентовао генерални
секретар Удружења мр Ђор-
ђе Мишковић, укупно је уве-
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зено 1 .300 док је домаћа ин-
дустрија произвела око
1.700 трактора. Увезено је

80 комбајна и око 1 .000 при-
кључних машина. Осим нове
механизације, у Србији се
све чешће. и то без икакве
контроле, продаје и половна
механизација. У прошлој го-
дини увезено је око 600 ових
машина. Подсетио је да По-
словно удружење подржава
домаћу индустрију механиза-
ције а две чланице удруже-
ња извозе своје производе.

- Домаћих произвоћача
механизације је све мање.
Иако је удео домаћих произ-
вода у односу на иностране
мало већи него у претход-
ном периоду, ситуација је
веома тешка за произвођа-
че машина, рекао је у име
произвоћача домаће меха-
низације дипл. инж Раденко

Комадина, генерални дирек-
тор фабрике "Мајевица" у
Бачкој Паланци.

Истакао је да произвођа-
чи у Србији нуде пољопри-
вредницима квалитетну ме-
ханизацију, али да ни ма-
шинска индустрија као ни
пољопривредници немају
стратегију на основу које
треба да се боре и раде. А
домаћи производ значи да
је машина направљена од
делова из домаће производ-
ње што све утиче на одржа-
вање економије.

Симпозијум су обележила
стручна предавања као и
она о искуствима из праксе.
Приказани су резултати
компаративног испитивања
плуга с пуном и решетка-
стом даском у обради зе-
мљишта на подриваном и

необрађеном земљишту. Ис-
питивање ће бити прошире-
но, најавио је МСц Марко
Костић с Пољопривредног
факултета, а први резулта-
ти указују на минималну
разлику у силама које се ја-
вљају на горњим и доњим
полугама.

На Симпозијуму је пажња
посвећана и одговарајућем
коришћењу машина за за-
штиту биља а доц. др Алек-
сандар Седлар с Пољопри-
вредног факултета у Новом
Саду указао је на техничке
аспекте заштите животне
средине од штетног дејства
пестицида.

Значај здраве животне
средине и побољшање ам-
бијенталних услова објеката
за држање животиња пред-
стављени су приказом ефи-
касности влажног филтера

за пречишћавање ваздуха у
објектима за стоку. Преда-
вања су обухватила и био-
масу као енергент. Истакну-
то је да корисници при пла-
нирању неког постројења
треба да сагледају све ње-
гове намене и потребе као и
енергента који ће користити
како би се у експлоатацији
избегли проблеми. Истакну-
та је и неопходност успоста-
вљања тржишта биомасе
како 6и се утврдиле цене
као и објединиле понуда и
потражња.

Представљена је и меха-
низација која се користи у
јавним предузећима "Воде
Војводине" и "Војводина шу-
ме" и указано на потребе за
специјализованом механи-
зацијом у овој области.

По завршетку 39. симпозијума органи-
затори су усвојили закључке који су по-
слати Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде и другим над-
лежним институцијама. Закључке су
потписали председник Организационог
одбора проф. др Јан Туран и председ-
ник Програмског одбора Симпозијума
доц. др Александар Седлар.

Упућен је предлог Министарству по-
љопривреде, шумарства и водопривре-
де о доношењу законског акта који де-
финише обавезу запошљавања дипло-
мираних инжењера пољопривреде од
стране сваког закупца државног пољо-
привредног земљишта површине преко
100 хектара. Пољопривредно земљиште

у власништву државе је национално до-
бро и неопходно је да се о њему, док га
закупац користи, старају пољопривред-
ни инжењери.

Министарству пољопривреде је пред-
ложено да у најскоријем року закаже
Јавну расправу, а поводом неконтроли-
саног увоза и неопходности коришћења
пољопривредне механизације у складу
с европским нормативима о безбедно-
сти људи и животне средине.

Предлаже се увођење обавезне обуке
корисника пољопривредних машина у
циљу ефикаснијег, економичнијег и без-
беднијег руковања. Обуку треба да
спроводе пољопривредни факултети у
сарадњи с пољопривредним инжењери-
ма на пољопривредним имањима, а све
у циљу ефикасније примене информаци-
оних технологија на пољопривредним
машинама, заштите животне средине и
повећања безбедности руковаоца.

Подржавана је дома1.а индустрија по-
љопривредне технике и упућен предлогМинистарству пољопривреде, да зајед-
но с Министарством финансија субвен-
ционише производњу машина, опреме,
уређаја и пољопривредних алата наме-
њених малим газдинствима.

Истакнута је неопходност школова-
ња инжењера, будућих пројектаната за
такозване лаке конструкције у пољо-
привреди. Подржава се Департман за
пољопривредну технику Пољопри-
вредног факултета у Новом Саду у на-
мери да за предстојећи циклус акреди-
тације осмисли студијски програм који
би обезбедио школовање инжењера
пројектаната у пољопривреди.

ЗАКЉУЧЦИ
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