Жарко Павловић припитомио кивано
и чичоку
Павловић је на свом имању спојио
лијепо и корисно, јер су егзотичне
биљке, осим што су здраве, и веома
декоративне, а једна од њих је
афрички краставац - познатији као
кивано. Ријеч је о бодљикавом егзотичном плоду жуто-наранџасте боје,
а иако потиче из Африке, Павловић
каже да се ово воће без проблема

иначе приспијева у јесен - прича
Павловић и додаје да се узгој кивана готово и не разликује од узгоја
домаћег семберског краставца. Укус
је, ипак, много другачији од краставца и подсјећа на комбинацију
диње и кивија.
- Кивано редовно конзумирам.
Користим га за салату, јер има укус

може узгојити и на нашим просторима.
- Иако сам случајно почео да се
бавим узгојем ове биљке, могу рећи
да сам данас успјешан у овом послу.
Ове године кивано је добро родио,
иако је сазрио нешто раније, јер

који је између воћа и поврћа - каже
Павловић.
Додаје да се ради о веома здравој
биљци.
- Чуо сам да га називају витаминском бомбом. Лично сам доказао да
моментално елиминише желудачну
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киселину - каже он.
Кивано није једина егзотична
биљка у Павловићевој башти, који
узгаја и чичоке, пауловнију, те
тикве зване луфе.
- Добио сам сјеме бундеве која се
користи као база за производњу
сока. Једна је била тешка 30 килограма, а знам за примјере у
Војводини гдје су ове бундеве
достигле чак 400 килограма.
Очекујем на јесен добре резултате казао је Павловић, показујући на
тикву за коју каже да се користи у
козметици. Њена унутрашњост,
када се осуши, буде као спужва.
Открио је и да му је идућа мисија
да узгоји маслиново дрво, које
одлично успијева у Грчкој.
На свом имању Жарко Павловић
успио је да одомаћи и чичоку,
познатију као дивљи кромпир, који
потиче из Сјеверне Америке.
Иако јој је природно станиште
неуређено и влажно земљиште, на
имању овог вриједног човјека чичока ипак успијева.
- То је коровска биљка која нарасте и до три метра. Пријатног је укуса
и највише личи на слатки кромпир.
Може да се спрема као било која
врста кромпира. Погодна је и за
дијабетичаре - каже Павловић.
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Сајам пољопривреде у Бијељини:
Аграр произвео 2,4 милијарде КМ
Доделом награда и признања
најуспешнијим излагачима данас се
у Бијељини завршава 16. сајам
пољопривреде „Интерагро 2017“.
На око 2.500 метара квадратних
затвореног и око 3.000 квадратних
метара отвореног излагачког простора у Агротржном центру у
Бијељини, представило се 120 учесника из РС, БиХ, Србије, Италије и
Немачке.
Организатор ове манифестације
било је Акционарско друштво „Град“
Бијељина, а покровитељи ресорно
министрство и градска управа
Бијељина.
- Влада Српске пољопривредну

но је у буџету око 170 милиона марака - рекао је Мирјанић.
Он наводи да се процењује да ће
ове године због суше, мраза и других непогодности, обим производње
бити умањен за око 270 милиона
КМ.
- Ове негативне импликације се
морају колико толико ублажити и
санирати. За прошлу годину су
исплаћен подстицаји, а за ову годину су подстицаји ажурнији. Уложили
смо у последње четири године у
аграрни сектор око 430 милиона
марака – навео је Мирјанић.
Наглашава да су приоритет мере
које јачају конкурентност домаћих

производњу подржава кроз разне
активности и значајна стратешка
документа, издвајања и субвенције изјавио је Стево Мирјанић, министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, отварајући бијељински
сајам.
Аграрни сектор и пољопривреда у
РС дају велики допринос формирању
бруто друштвеног производа.
- Само у прошлој години од примарне пољопривредне производње
и прехрамбене индустрије остварено
је око две милијарде и 400 милиона
марака. Влада Српске је усвојила сет
мера подршци пољопривредне производње, а за ове намене обезбеђе-

произвођача, примену технолошких
решења у производњи, изградњу
институција које повезују произвођаче, прерађиваче и робни промет,
односно све оне које
поспешују
развој
аграрног сектора у
целини.
Градоначелник
Бијељине,
Мићо
Мићић, рекао је да је
пољопривреда стратешки битна грана за
Бијељину, Семберију
али и целу РС.
- Домаћи произвођачи
су
највећа
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моторна снага против кризе и заслужују подршку и Владе, министарства
и града Бијељина. Ми то чинимо и
кроз Аграрни фонд и наставићемо са
том праксом - нагласио је Мићић.
Излагачи наводе да су сајмови
прилика привредницима да успоставе контакте, размене искуства и сазнају новости из аграрног сектора.
- Представили смо се петровачким
сирем. Долазимо из специфичног
подручја са брдском травом и више
од стотину лековитих трава које
краве пасу на отвореном. Наш сир
је изванредног квалитета - каже
Лела
Мандић
из
Босанског
Петровца.
Пољопривредник из Којчиновца,
Михајло Малетић, на овај сајам
долази сваке године.
– Видим нове производе, нове
пољопривредне машине, репроматеријале, семена. Послушам и предавања и чујем савете стручњака истиче овај пољопривредник.
На Сајму „Интерагро 2017“ били су
изложени пољопривредни производи, расадни материјали, хемијска
заштитна средства и пољопривредна механизација.
У оквиру ове манифестације организована је и изложба стоке и одржан низ стручних предавања за
пољопривреднике
из
области
ратарства, повртарства и сточарства.
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Унапређење инфраструктуре у
Пословно-индустријској зони
У бијељинској Пословно-индустријској зони 2 данас је озваничен
завршетак изградње средишње
саобраћајнице, односно, асфалтирања њене последње деонице дуге
око 400 метара.
Ова фаза радова је била вриједна
220.000 конвертибилних марака, од
чега је из градског буџета издвојено
120.000, а 100.000 је обезбијеђено

Републике Српске и Европска Унија
путем пројекта „Локални интегрисани развој“ (LIR) који имплементира
Развојни фонд Уједињених Нација
(UNDP) у БиХ. Завршни дио изградње саобраћајнице реализован је у
оквиру
пројекта
„Унапређење
пословног окружења сјевероисточног дијела Републике Српске“.
Саобраћајница је дуга укупно

захваљујући Финансијском механизму за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској за
2016/2017, за чије функционисање
су средства обезбиједили Влада

1.100 метара и, укључујући последњу фазу, за њену изградњу је
издвојено око 800.000 КМ.
- Ово је наставак изградње инфраструктуре у Пословно-инустријској
зони. Већ је изграђена водоводна
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мрежа и постављена јавна расвјета.
Такође, планирано је да до краја
године буде обезбијеђен и гас. Сад
је најважније да купци плацева
почну са изградњом погона и радом,
што ће створити нова радна мјеста
за наше грађане. Сматрамо да је ово
најбољи начин на који локална
заједница може да подстакне
запошљавање и задржи младе људе
у нашем Граду - оцијенио је градоначелник Бијељине Мићо Мићић.
Начелник градског Одјељења за
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Томица
Стојановић појаснио је да су
добијене све дозволе за грађење у
Пословно-индустријској зони 2, као
и неопходне сагласности. Према
његовим ријечима, до сада је у
инфраструкутуру уложено око
1.200.000 КМ. Поред до сада
завршених радова, у току је изградња трафостанице, вриједности око
130.000 КМ, а предвиђен је и расплет нисконапонске мреже до свих
објеката. Постављена је водоводна
мрежа, а разведена је и кабловска и
телефонска мрежа, а у плану је да
до краја године у Зону стигне и гас.
- Сви радови у Зони се изводе
плански и одвијају се планираним
темпом - истакао је Стојановић.
Директор Инвестиционо-развојне
банке, која је имплементатор
пројекта на нивоу Републике
Српске, Сњежана Вујнић је истакла
да је чињеница да, од понуђених
скоро 40 парцела у Пословно-индустријској зони 2, само двије нису
продате, добар показатељ да је ово
био пројекат вриједан финансирања, јер је унапријеђено пословно
окружење у овом дијелу Републике
Српске.
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