
УПетровцу на Млави одржана 28. Изложба приплодшх крава ијуница

ТРИ НАГРАДЕ ОДГАЈИВАЧИМА ИЗ РАНОВЦА
Ове године локална самоуправа је уз помоћ Аграрног фонда, први пут из своје
касе обезбедила четири милиона динара за унапређење расног састава говеда
субвеционисањем вештачког осемењавања на регистрованим пољопривредним
газдинствима.

На сточној пијаци у Петровцу у оквиру прославе Дана
ослобођења општине у Другом светском рату, у петак 11.
октобра одржана је традиционална 28. по реду Изложба
приплодних крава и јуница. Организатор изложбе био је
Аграрни фонд општине.

Поред окупљених грађана изложбу су посетили на-
родни посланик Милетић Михајловић, као и представни-
ци локалне самоуправе, председник општине и његов за-
меник Радиша Драгојевић и Драгољуб Милосављевић са
сарадницима и председник Скупштине општине Душко
Нединић са својим сарадницима као и група професора са
Пољопривредног факултета из Земуна. Изложбу је у име
Аграрног фонда и Организационог одбора отворио дирек-
тор Аграрног фонда Радован Давидов, који је том прили-
ком, између осталог истакао:

- Са жељом да оваквих изложби имамо чешће, како у
Петровцу, тако и у окружењу, дужан сам да изразим своју
велику захвалност покровитељима Изложбе: Министарству
за пољопривреду шумарство и водопривреду републике
Србије, општини Петровац на Млави, и председнику оп-
штине, Радиши Драгојевићу, лично рекао је Давидов и по-
том додао:

- Захваљујем се и свим нашим спонзорима и донаторима,
без чије помоћи не би могли да се окупимо у овом броју, а
посебно се захваљујем произвођачима који су довели своја
грла на Изложбу, јер овај град, општина и читава околина
имају данас шта да виде, да оцене, па и да науче.

Познато је да смо ми претежно пољопривредни крај, а
једна од најзначајнијих грана у тој области је управо сто-
чарство. Подручје општине располаже повољним природ-
ним условима за гајење и тов говеда, дугом традицијом у
овој производњи и добрим расним саставом говеда. Ипак,
тренутно стање у овој грани сточарстваје незадовољавајуће.
Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. у нашој
општини има 5909 пољопривредних газдинстава која ко-
ристе 28 хиљада и 56 хектара пољопривредног земљишта.
Познати смо по узгоју говеда, пре свега, сименталске расе.
У шталама наших домаћина налази се 8. 869 грла говеда -
подсетио је Давидов.

Ове године, локална самоуправа, уз помоћ Аграрног фон-
да, је први пут из своје касе обезбедила четири милиона дина-
ра за унапређење расног састава говеда - субвеционисањем
вештачкогосемењавања на регистрованим пољопривредним
газдинствима.

- Очекујемо да ће се реализацијом овог пројекта значајно
поправити расни састав говеда на територији општине што ће
довести и до повећања производње млека. Такође смо опре-
делили и два милиона динара за субвеционисање осигурања
усева, као и три милиона динара за субвенционисање дела ка-
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мате на кредите за пољопривредну производњу на регистро-
ваним пољопривредним газдинствима, код комерцијалних
банака. Надам се да ће ове мере локалне самоуправе, одно-
сно Фонда, допринети лакшој реализацији нашег стратеш-
ког циља у развоју сточарства а то је формирање одрживе и
ефикасне сточарске производње која може да буде конку-
рентна на другим тржиштима, која ће допринети порасту
националног дохотка и која ће у већој мери обезбедити хра-
ну како биљног тако и животињског порекла и то ону која
ће испунити све услове у погледу квалитета, безбедности и
која ће бити у функцији заштите животне средине. Наравно
сами произвођачи то не могу да постигну и зато је неопход-
на много већа подршка државе у овој области - поручио је
Давидов.

На овогодишњој изложби приказано је 67 грла, а на
првој смотри близу 300 грла. Аграрни фонд је најбољима
уручио пехаре и новчане награде, а део награда обезбедили
су и бројни спонзори. Генерални покровитељи смотре би-
ли су Министарство пољопривреде и општина Петровац на
Млави, а генерални спонзор ове године била је Компанија
Дунав осигурање - Главна филијала Пожаревац.

Награђени одгајивачи и грла
Краве:
Шампионка "МАРА", власника, Ивице Обрадовића из
Орљева;
1. пратиља шампионке „ВЕСНА", власника Снежане
Микшић, из Кладурова;
2. пратиља шампионке „МИЛУНКА", власника
Светислава Страиновића из Рановца.

Првотелке:
Шампионка „СЕКА", вланика Радованчета Матејића из
Вошановца;
1. пратиља шампионке „САЊИЦА", власнице
Златиборке Јаношевић-Јовић из Дубочке;
2. пратиља шампионке „МИМИ", власника Светислава
Страиновића из Рановца.

Јунице:
Шампионка „СУЗАНА", власнице Златиборке
Јаношевић-Јовић из Дубочке;
1. пратиља шампионке „БОЈАНА", власника Златка
Зарића из Рановца;
2. пратиља шампионке „МАРА", власника Радованчета
Матејића из Вошановца.

Категорија колекција:
Најбоља колекцијајевласникаСветислава
Страиновића из Рановца.
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