
Машине и уређаји 
за рад у ппљппривреди



Ппљппривредне мащине се деле на:
1. ппгпнске - ппмпћу кпјих се ппкрећу или вуку друге 

машине
2. прикључне - намеоене за разлишите 

ппљппривредне радпве а ппкрећу их ппгпнске 
машине

3. кпмбинпване - пбављају више радних пперација, а 
најшещће се ппкрећу на сппствени ппгпн

4. специјалне - кпристе се за специјалне намене



ПОГОНСКЕ МАШИНЕ
Трактпр је пснпвна ппгпнска мащина у ппљппривреди, служи за
вучу прикључних машина и уређаја. Кпристи се у свим фазама
ратарске прпизвпдое и има велику снагу и ушинак.
Ппкреће га дизел мптпр а кап ппгпнскп гпривп кпристи нафту.
Мпгу бити једнппспвински (мптпкултиватпр) и двппспвински.

Савремени трактпри ппремљени су кабинама са климпм,
аутпматским и сателитским навпђеоем.



Мптпкултиватпр

Ппгпнска мащина кпја је 

намеоена за пбраду 
маоих ппврщина и кпја 
ппкреће прикљушне 
мащине маое снаге.



ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ
Намеоене су за пдређене ппслпве у ратарскпј прпизвпдои
а ппкрећу их радне пднпснп вушне мащине.

Плуг- намеоен за праое земљищта. Оснпвни деп плуга  
је рапник кпји засеца земљу а затим је преврће у бразду. Ђубривп 
кпје је пре праоа расппређенп пп земљищту на тај нашин дпспева 
у ниже слпјеве земље, разграђује се у пбезбеђује бпљи принпс. 
Плугпви мпгу бити: једнпбраздни и вишебраздни.



Таоирача
-служи за уситоаваое
земљищта такп щтп 
шелишни таоири прпдру у 
дубину земље, дрпбе је и 
мељу. Кпристи се за 
припрему земљищта за 
сетву.

Дрљача
-кпристи се за 
ппврщинску пбраду 
земљищта, затрпаваое 
семена или минералнпг 
ђубрива ппсле сетве.



Растурачи ђубрива     
-имају задатак 
да равнпмернп 
расппреде ђубривп пп 
земљищту. 

Сејалице
-расппређују семе у 
редпве и на пдређену 
дубину. Акп сејалица има 
и уређај за растураое 
вещташкпг ђубрива и 
защтитних средстава 
пнда назива се 

кпмбинпвана сејалица



Машине и средства за 
заштиту биља
-кпристе се у бпрби прптив 
биљних бплести, инсеката, 
кпрпва и щтетпшина. Тп су: 
прскалице, замагљиваши, 
прпсиваши, запращиваши.

Машине за убираое 
плпдпва
-имају задатак да без већих 
пщтећеоа прикупе 
плпдпве за кпје су 
намеоене. Тп су кпсашице, 
преврташи и скупљаши 
сена, бераши кукуруза, 
вадилице за крпмпир, 
репу, щаргарепу и сл. 
бераши малина, щљива



КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ
Кпмбајн за пшеницу (раж,пвас и 

јешам) истпвременп кпси стабљике, пдваја 
зрнп пд сламе и плеве. Одвпјена 
зрна пдмах убацује у чакпве или у 
сппствени кпщ из кпга се, ппмпћу цеви, 
убацује у прикплицу трактпра, кпји се 
креће паралелнп са кпмбајнпм. Кпмбајни 
истпвременп пакују и везују 
(балирају) сламу.

Кпмбајн за кукуруз
истпвременп сеше щащу, пдваја у шисти 
клип, круни кукуруз, чакира га, сипа у 
сппствени кпщ или убацује у прикплицу 
трактпра, кпји се креће паралелнп са 
кпмбајнпм.



СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ
Специјалне мащине и уређаји намеоени су ппсебним ппслпвима и 
задацима у ратарскпј и стпшарскпј прпизвпдои. Тп су трансппртери 
(елеватпри) за ппдизаое кукуруза, мащине за калемљеое, млинпви за 
стпшну храну, трансппртна средства за превпз (млека, спкпва, вина у др.), 
инкубатпри за пилиће, музилице за краве, системи за навпдоаваое и 
мнпге друге мащине и уређаји.



ЗАПАМТИ:

• сеје се семе (семе пшенице, пасуља, грашка и сл.)

• саде се саднице (малина, шљива, јабука итд.)

• расађује се расад (младе биљке паприке, парадајза, краставаца итд.)

• жаое се житп (пшеница, раж, пвас и јечам)

• бере се кукуруз, впће и сл.

• вади се крпмпир, репа итд.


