Концепт одрживог развоја руралних подручја представља модерно газдовање
шумама, у коме се комбинују активности на иско
искоришћавању
ришћавању главних и споредних
шумских производа и то у максимално могућем складу са најближим окружењем и
друштвеним и економским потребама локалног станов
становништва.
ништва. Међу споредне шумске
производе убрајају се производ
производи са дрвета (семе
семе шумских врста, кора дрвећа, свеже
четине, производи које прикупљају пчеле, сок брезе, јестиве гљиве, луч, свеже лишће
листопадног дрвећа, лисник ...), и производи са земље (лекови
(лековито
то и зачинско биље,
јестиве гљиве, тресет, хумус...)
хумус...).
Познавање и одрживо коришћење споредних шумских производа у Србији има
вековну традицију. Очување и поновно коришћење ових знања ће учинити
искоришћавање шума профитабилнијим
профитабилнијим, а руралну економију одрживијом кроз
диверсификацију у складу са расположивим природним ресурсима.
Намена овог приручника је да женама са руалног подручја пружи практичне
савете како да сакупљањем, прерадом и продајом шумских плодова и лековитог биља
обезбеде
беде веће приходе и унапреде свој економски статус. Приручник треба да
допринесе бољој промоцији сакупљачке економије и економском оснаживању
оснаживањ жена на
руралном подручју и да заинтересованој јавности представити предност удруживања,
кроз формирање задруга, чиме
име би се допринело остварању већих економских
економски ефеката.

САКУПИ, ПРЕРАДИ, ЗАРАДИ!

Лековито биље
• сушење
• чајеви
• примена у
производњи
домаћих
производа

шумски плодовивоће
• сушење
• производња
домаћих
производа
(џемови,
слатко...

шумски плодови
- печурке
• сушење
• маринирање

ПРЕДУСЛОВ ЗА ЕКОНОМСКУ ВАЛОРИЗАЦИЈУ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА
ПРОИЗВОДА:
ПОЗНАВАЊЕ БИЉА И ШУМСКИХ ПЛОДОВА КОЈИ СЕ СКУПЉАЈУ ,
ИНФОРМИСАНОСТ
ИНФОРМИСАНОСТ, ОРГАНИЗОВАНОСТ

Законски оквир Републике Србије у области сакупљања шумских плодова и
лековитог биља
Брање и дистрибуцију лековитог биља у Србији регулише Закон о заштити
природе, а посебно је дефинисано Правилником о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива. Правилником су
дефинисане строго заштићене биљне врсте које су под забраном коришћења, као и
заштићене врсте које које су под ограниченим коришћењем, забраном уништавања и
предузимања других активности којима се наноси штета врстама и њиховим
стаништима.
Да би се неко бавио комерцијалним брањем биљака неопходно је да се прибаве
дозволе надлежног министарства. Природа није неисцрпан ресурс, стога се ставља све
већи нагласак на њено одрживо управљање, а држава има обавезу да спречава све
растући притисак на њу. Строго заштићене и заштићене врсте се могу користити на
основу дозвола Министарства. У заштићеним добрима неорганизовано брање биљака,
чупање и уништавање вегетације је забрањено и кажњиво. Понашање у резерватима
природе, националним парковима итд путем чуварске службе контролише надлежни
управљач датог добрa.
Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне
дефинисана су правила и услови под којим се може вршити коришћење и промет
заштићених врста дефинисано да се сакупљањем заштићених врста ради њиховог
коришћења и стављања у промет могу бавити правна лица односно предузетници
који су регистровани за обављање наведене делатности и који поседују дозволу
надлежног Министарства. Дозвола се издаје за заштићене врсте у свежем стању (до
предходно дефинисане укупне годишње количине која се може одобрити) и издаје се на
годишњем нивоу. Наведена дозвола се не може издати физичком лицу, осим у
случају када сакупљају заштићене врсте као матична легла, односно засаде из
природних станишта.
Правна лица и предузетници који поседују дозволу за откуп и промет
заштићених врста, дужни су да за сакупљаче организују годишње обуке и проверу
знања и да сакупљачима за сакупљачку сезону издају потврду о стручној
оспособљености, коју сакупљач мора да носи са собом.

ЛЕКОВИТО БИЉЕ

Правила за брање лековитог биља
Лековито биље је лепо, користи се као лек и може бити додатни извор прихода.
Да би били успешни у томе требамо да поштујемо основна правила за брање лековитог
биља, а то су:
1. Познавање лековитог биља које се бере
Сакупљач мора да научи да распознаје врсту коју скупља, како се не би десило
да грешком убере неко друго лековито биље, чак и отровно, јер има врло сличних
врста. Осим тога мора да зна које делове биљака сакупља (корен, лист, цвет, плод или
семе) и које годишње доба је најпогодније за брање. Поред теоретске обуке, веома је
важно искуство и пракса, па је почетницима у овом послу потребна подршка искусног
сакупљача на терену. Из наведеног разлога Законом је прописано да сакупљачи морају
да прођу годишњу обуку и проверу знања, на основу чега им се издаје потребан
сертификат.
2. Временски услови за брање биљака
Лековито биље се бере у току дана по сувом и сунчаном времену када је
концентрација етеричних уља највећа. За брање нису погодни јутарњи периоди, због
росе, магла и влажно време јер се биљка неће добро осушити. Најпогодније периоди за
брање су од 10 до 11 и од 14 до 15 часова.
Кора (Cortex) се сакупља са младих грана у рано пролеће, пре почетка
вегетације. Скида се само здрава, глатка, жива и млада кора. Испуцала, стара и мртва
кора нема лековита својства. Кора се одмах, ради лакшег сушења, исече на траке
широке 2-3 цм и дугачке 20-30 цм, суши и пакује у папирне кесе.
Стабло (Сaulus) и Лист (Folium) - надземни делови биљака (herba) се беру
млади, када су потпуно развијени. Беру се непосредно пре или током цветања.

Истраживања су показала да садржај неких лековитих материја у листу значајно опадне
након цветања.
Изданци (Gemmae) се беру у рано пролеће, пре листања биљке, суше се на
промајном месту и пакују у папирне кесе.
Цвет (Flos) се бере у почетку цветања, када је потпуно отворен. Цвет
ароматичних биљки се бере у преподневним сатима, а осталог биља током дана.
Сушење се обавља у танком слоју на повољној подлози (хартија, платно, дрво, мрежа).
Осушени цвет се пакује у папирне кесе, картонске кутије или стаклене посуде (уколико
се ради о ароматичним биљкама) и чувају у сувим и хладним просторијама.
Корен (Radix) једногодишњих биљака се сакупља на крају вегетацијске сезоне, у
јесен, а вишегодишњих биљака у јесен и пролеће. Корење ароматичних биљака треба
само ошистити без прања, док се корен неароматичних биљака може прати. Сушење се
може вршити природним путем, резањем на танке листове или у сушарама. Осушено
корење се пакује у картонске кутије или стаклене посуде уколико се ради о
ароматичним биљкама и чува у сувим и хладним просторијама. Коренова глава се
након одсецања може вратити у земљу како би се следеће године из ње развила нова
биљка.
Плодови (fructus) и семенке (semen) се беру када су потпуно зрели, али постоје
и изузетци. Тако се шипурак руже бере кад заруди, јер као потпуно зрео може да
омекша. Зарудели шипурак има више витамина С од потпуно зрелог, лакше се суши и
прерађује.
ЦВЕТ се бере у време
цветања биљке

ПЛОД се бере када је
зрео

ЛИСТОВИ се беру пре и за
време цветања биљке

КОРЕН се вади у
пролеће или на јесен

3. Бере се само најбоље развијено и најздравије биље
Болесно, неразвијено и слабо лековито
лековитог биља које је чудне и неуобичајене боје
се не бере. Увек гледајте да берете што лепше и веће примерке лековитог биља на
стаништима која им идеално одговарају. Тако, на пример мајчина
ина душица која расте на
сунчаној страни падине много јаче мирише и има јаче лековито дејс
дејство, него мајчина
душица из сенке са северне падине.
4. Лековито биље се не бере на сумњивим локацијама
Лековито биље се не бере поред путева, сметлишта, фабрика, депонија
депонија, по
градовима и насељима, као и на локацијама где постоји могућност загађења разним
материјама. За скупљање биљака нису погодне хемијски ђубрене површине - поља,
ливаде, њиве.
5. Поштуј природу, не бери сво лековито биље које нађеш на једном месту
Лековито биље се никада не обере у потпуности са једног места, да би му дали
прилику да и следеће године израсте. Најмање 20% биљака оставите у природи
нетакнуте, да би наставиле да постоје на том месту.
6. Лековито биље се пажљиво бере
Лековито биље се не чупа са кореном, само се одсече горњи део цвасти или
стабљике. Једино се код вађења корена вади цела биљка. Носите са собом мали ножић,
срп или маказице за сечење биљке, немојте је чупати рукама.

7. Адекватно паковање лековитог биља при брању
Убрана лековита биљка се не ставља у пластичне кесе да се не би упарила.
Најбоље је да је док сте на терену одлажете у платнене вреће или папирне кесе.
Никада немојте мешати у једној врећи или кеси различито лековито биље, у
једну кесу се одлаже само једна врста лековитог биља.
8. Припрема биља за сушење
Сакупљени биљни матери
материјал
јал је неопходно на правилан начин обрадити.
Приликом транспорта биље не треба сабијати, нити механички оштећивати.
оштећивати Такође,
транспорт треба обавити у ш
што краћем року како биље током транспорта не би почело
да се квари и како би се очувао квалитет. Примарна
на обрада подразумева прање

(уколико је неопходно), класирање, резање и сушење. Примарна обрада се врши одмах
по пријему, на чистом и засењеном месту. Материјал не би требало да буде изложен
директним сунчевим зрацима, осим ако за то не постоји конкретна потреба, као у
случају плодова и корена. Сировина мора бити заштићена од додатне влаге или кише.
Уколико су запрљане или прашњаве, биљке се морају опрати. Такође, морају се
пажљиво прегледати и очистити од свих примеса, другог биља, земље и нечистоћа.
Дакле, треба одвојити вредне делове биљке од делова који су стари, одрвенели или су
оштећени. Уколико се то не уради одмах, после сушења то неће бити могуће.
Корен и други поземни органи се морају добро очистити од земље и онда
темељно опрати млазом воде. Потом се секу на одговарајуће делове и стављју на
сушење.
9. Правилно разврставање и сушење

Сушење лековитог и ароматичног биља представља веома важан процес у очувању
квалитета лековитог биља. То је један од најстаријих начина конзервирања – прераде
животних намирница, а уједно и најважнији део примарне дораде биља. Сушење
представља процес који потпомаже испаравање воде из биљног ткива, користећи при
том топлоту и кретање ваздуха. Топлота може да потиче од Сунца, или се може
генерисати вештачким изворима, а кретање ваздуха такође може бити природно или
изазвано механичким путем. Различити делови биљног тела садрже различит % воде:
Делови лековитог биља
Семена и сушни плодови
Зелени делови биљака
Сочни плодови

Процентуални садржај воде
10 – 15%
70%
До 90%

У просеку се из 4–55 kg убраних листова добије око 1kg суве масе, из 5–9
5 kg
свежих цветова
етова добије се само 1 kg осушених, док се од 3–4 kg свежег
свеж корена добије
око 1–1,5 kg суве масе. Сматра се да је лековито биље добро конзервиран када је влага
у биљном
ом ткиву снижена на 10
10–14%. У пракси се влага биљног материјала процењује
проц
кртошћу под прстима (на тер
терену), а у лабораторијама коришћењем влагомера.
влагом
Сушење почиње од тренутка брања, тако да је за постизање високог квалитета
суве масе већ у овој фази битан избор корпи, врећа, гајби, торби и сл. Ако се примети
прим
промена у боји и мирису пр
прее почетка сушења, свака даља прерада свежег материјала је
узалудна. Време
еме између брања и сушења треба да буде што краће. Када је немогуће
одмах
дмах приступити сушењу, на прим
пример због
ог ограниченог капацитета сушаре, биљни
материјал је неопходно извадити из врећа и разастрти у танком слоју док се не
приступи његовом сушењу. Такође треба имат
имати
и на уму да се не суше све лековите
л
биљне сировине под истим условима. Биљке код којих је активн
активна материја
локализована у етарском уљу, у сушарама се суше на нижим температурама од осталих
биљака. Такође, биљке са вишим садржајем воде суше се у тањем слоју од оних код
којих је садржај воде низак. Погрешно руковање биљним материјалом приликом
сушења може
оже довести до снижавања квалитета лековите
ековите сировине, као и до потпуне
неупотребљивости.
Постоје различите методе сушења лековитог биља, и може бити природно и
вештачко.
а) Варијанте природног сушења
На отвореном - Биљни материјал се разастре на чисту равну површину и остави да се
суши у танком слоју до потпуне кртости. У овој методи се користе сунчева топлота и
природно кретање ваздуха. Биљни материјал не би требало излагати директној сунчевој
свјетлости због губитка
итка карактеристичне боје и снижавања квалитета услед
прегрејавања. Препорука је: сушење у танком слоју на промајном и засењеном месту.
Код ове варијанте сушења пожељно је импровизовати наткривене мрежасте полице
(лесе) на које ће се слагати свежи биљни ма
материјал,
теријал, а које ће максимизирати проток
ваздуха и одвођење испарене воде. Неповољне временске прилике, као и јутарња роса
на већим надморским висинама, могу угрозити ефикасност ове методе, па се предлаже
ноћно или интервентно покривање ваздушно
ваздушно-порозним материјалима.
теријалима.

У затвореном простору - Сушење биљака у затвореном простору отклања могућност
неповољног утицаја временских прилика на квалитет биљне сировине. Важно је да
простор буде чист, сув и добро проветрен. У затвореним просторима биљни материјал
се може сушити на импровизованим мрежастим полицама (лесама) или, што је веома
чест случај, биљке се могу везивати у снопове и тако качити на затегнуте канапе.
Просторија мора имати могућност проветравања, а пожељно је и да се мрежама спречи
приступ инсеката биљном материјалу. Уколико се каче снопови, њихова величина
треба да буде таква да се омогући комплетно сушење до срца снопа.
б) Варијанте вештачког сушења биљака
Сушење у затвореном простору уз додатно загревање - У пролећним и јесењим
месецима, или током дугог периода лошег времена у летњим месецима, природно
сушење биљака није погодан начин обраде због високе влажности и ниске температуре
ваздуха. У том случају сушење се може обавити у затвореном простору уз додатно
загревање грејним телом (пећи, гријалица, радијатора и сл.). За већину лековитих
биљака температура у просторији не би смела да пређе 60оС, док је 40оС максимална
температура за биљке које садрже етарска уља.
Принудна вентилација свежим ваздухом - Ови системи се најчешће састоје од
равних или косих полица у просторијама, или тунелима, где је циркулација ваздуха
обезбеђена механичким кретањем вентилатора. Будући да је овај поступак у погледу
сушења прилично спор, препоручује се често превртање и растресање материјала,
пошто може доћи до слегања биљне масе, чиме доњи слојеви постају непропусни за
ваздушно струјање. Најчешће се на овај начин конзервира свежа биљна сировина до
коначног сушења, у случајевима ограниченог капацитета сушара и кратке кампање
брања.
Сушење топлим ваздухом у сушарама - Сушењем лековитих биљака у струји топлог
ваздуха постиже се најбољи квалитет сировине. На овај начин се физиолошки процеси
унутар биљног ткива и могућност развоја микроорганизама на свежем биљном
материјалу након брања своде на минимум. У овом случају се користи вештачки
измјењивач топлоте и обезбјеђује циркулација ваздуха механичким кретањем
вентилатора.

Избор енергента за сушење у сушарама је од кључног значаја у калкулацији
производње сировине лековитих
ековитих биљака, пошто у структури трошкова, односи највећи
деоо (до 70%). Предности овог поступка дораде су благовремено и уједначено сушење
на контролисаној
аној температур
температури. Често је захтев купца да сировина буде осушена у
посебном типу сушнице, на лесама са прецизном спецификацијом и на одређеној
температури. Иако је процес сушења у суштини исти, према конструкционим
решењима
ешењима разликује се више различитих типова, од којих се најчешће сријећу три:
подне, тунелске и тракасте.

10. Нека од правила добре праксе складиштења биља
- Производе паковати у чисте
исте и суве, у најбољем случају нове вреће, кесе или сандуке.
- Избегавати
егавати пластичну амбалажу.
- Ускладиштено биље треба етикетама обежити и водити тачну евиденцију и уредну
документацију о количини и месту складиштења.
- Информација на етикети мора бити потпуна и треба да садржи
држи назив производа, масу,
време и место сакупљања, име сакупљача, евентуалне напомене.
- Паковани материјал склади
складиштити
штити на чистом и сувом мјесту, заштићеном од
штеточина или од пестицида.
- Паковани сушени биљни материјал складиштити у сувим, добро проветреним
пров
просторијама, у којима су дневне варијације температуре ограничене и у којима је
осигурано добро проветравање.
етравање.
- Одвојено држати веома ароматично (биље јаког и продорног мириса) од другог биља.

Припрема уља од лековитог биља

Стаклену теглу која ће се користити за припрему уља треба дибро операти и
дезинфиковати, осушити и обележити налепницом са следећим подацима: када и које
лековито биље и уље сте ставили. Теглу напуните чистим и квалитетним лековитим
биљем, (свежим или сувим) до врха, благо га притисните и залијте уљем –
сунцокретовим, маслиновим, сојиним. Ставите поклопац на теглу, затворите и мало
промућкајте да се истисне заостали ваздух. Оставите тако затворену теглу да стоји на
прозору или тераси изложена сунцу или на другом топлом месту, јер је топлота битна
за екстракцију. Тегла са уљем би требало да стоји на сунцу 30 до 40 дана. Цветови стоје
краће док листови и гранчице, плодови и корење стоје дуже. С времена на време
промућкајте теглу.
Ако желите у кућним условима да се екстракција лековитог биља обави брже,
теглу са уљем и биљкама потопите у воду и загревајте до 50 степени °С. Тако загрејану
воду одржавајте 24 сата – кувајте теглу са уљем у топлој води уз повремено мућкање.
Ово је полуиндустријски начин припреме лековитог уља у кућним условима.
Након екстракције уље процедите кроз газу или платичну цедиљку, сипајте у
тамне бочице на којима ћете исписати на етикети које је уље у питању и месец и годину
када сте га направили. Чувајте на тамном и хладном месту. Рок употребе зависи од
саме биљке и уља и хигијене при припреми. Ово уље може, ако га правилно чувате,
стајати пар година. Зависно од врсте биљног уља и намене, ова уља се најчешће
користе као база за креме и мелеме, за директно мазање коже и повреда на кожи,
хемороиде, као додатак козметичким препаратима, за масажу, облоге али и за
конзумацију.
На пример, традиционални мелем од невена, који се спремао кувањем цветова
мелема, сада можете направити у свако доба тиме што ћете у масу од бутера и воска
додати невеново уље, без кувања цветова. Или пак само у козметичку подлогу, на
пример ланолин, ставити 10-15% невеновог уља и мелем је готов.
У оквиру објављеног Регистар откупљивача и откупних места где се врши откуп
пољопривредних производа од пољопривредних произвођача за 2019. Годину, на сајту
Министарства заоткуп лековитог биља регистровани су следећи откупљивачи:

Иван Окипромо доо Ниш, Поповац бб – откуп нане и рузмарина,
СРППТ АЗ Зрењанин, Кошут Лајоша 31а – откуп клеке, коријандера, кима и морача,
Дарком Руменка, откупна места у Руменци и Шапцу – откуп нане, босиока, мирођије, мајчине
душице,
Универекспорт доо, Нови Сад – откуп мирођије, нанем босиока, лаванде, коријандера,
оригана, мајорана, жалфије, рузмарина, мајчине душице, матичњака, селена,
Жупа зенит, Александровац, Велика Врбница 1 – откуп клеке,
Цоја промет, Алексинац – откуп клеке.

Национално удружење прерађивача и извозника медицинског и ароматичног
биља Србофлора, окупља 8 водећих српских компанија које се баве овом делатношћу и
које заједно држе више од 50% српског тржишта производа на бази лековитог биља
(“Fructus”, “Macval”, “Херба”, “Адонис”, “Здравац”, “Биље Борча”, “Кирка” i “Мелиса
Фарм”).
Адонис – Алексе Маркишића 166, 18230 Сокобања,
тел 018 830 074 тел 018 830 076 fax 018 880 077, radica@adonis.rs
Биогал доо, Сврљиг, Омладинска 67,
Тел 018 822 950, Jelena Miletić, biogalsvrljig@gmail.com
Шумско благо доо, Бресница bb, 17500 Бресница, Врање
Тел 017 446159, 063 800 62 17,
sumsko.blago.bresnica@gmail.com
Задруга Заплањски засад, Гаџин Хан,
Тел 062 421092, zasadgh@gmail.com
Биље Борча, Београд, Преливачка 98,
Тел 011 3321 126, fax: 011 3324 651, web: www.biljeborca.rs, office@biljeborca.rs
KIRKA PHARMA, Булевар М. Пупина 10z/IV, Нови Београд
Тел 011 3114 189, 011 2145 701, web: www.kirkapharma.com, office@kirkapharma.com
HERBA, Устаничка 194, Београд
Тел 011 3471 147, fax: 011 3470 608, web: www.herba.co.rs, office@herba.rs
FRUCTUS, Новосадски пут 15/2, Бачка Паланка
Тел 021 752 898, fax: 021 752 899, web: www.fructus.rs, info@fructus.rs
MELISA FARM, Шумска бр. 8, Апатин
Тел 025 774 197 i 025 798 100, web: www.melisa-farm.com, office@melisa-farm.com
MACVAL TEA, Народног Фронта 57/411, Нови Сад
Тел 021 4722 468,web: www.macval.rs, office@macvalgroup.com
BETULA, Радета Спасића 30, Житковац
Тел 018 886 592, e-mail: doo.betula@gmail.com

Знање о гљивама у нашем окружењу је прилично скромно и већина сакупљача
познаје само једну до пет врста гљива. Да би се неко бавио брањем гљива неопходно је
да је довољно обучен и да поседује практично искуство. Сакупљањем комерцијалних
врста гљива постоји
и могућност остваривања значајних додатних прихода, посебно на
локацијама обраслим шумама, које је погодно за гљиве. Треба имати у виду да овај
ресурс није неограничен и да је однос човека према њему веома значајан за
континуитет гљива.
Подела гљива
Безусловно јестиве

Условно јестиве
Лековите

Отровне

особине
lisičarke
(Cantharellus
cibarius),
vrganj ((Boletus edulis), Crna truba
(Craterellus
Craterellus cornucopioides
cornucopioides), rujnica
(Lactarius
Lactarius semisanguifluus
semisanguifluus), Prosenjak
ili ježevica ((Hydnum repandum)
medenjača, puza ((Armillaria mellea),
smrčак
ак ((Morchella rotunda), zlatna
koralka ((Ramaria aurea)
Ćuranov rep ((Trametes versicolor),
zimska
panjevčica
((Flammulina
velutipes
velutipes),
Bukovača
(Pleurotus
ostreatus
ostreatus), Judino uho (Auricularia
auricula
auricula-judae), hrastova sjajnica
(Ganoderma
Ganoderma lucidum
lucidum)...
Zelena pupavka ((Amanita phalloides),
Crvena muhara ((Amanita muscaria),
Proljetni hrčak ((Gyromitra esculenta),
Ludara ((Boletus satanas)...

Могу се користити у исхрани без
посебне обраде (после чишћења могу
да се пеку, прже, манинирају, суше,
саламуре...)
Уколико
се користе
термички
необрађене
изазивају
стомачне
сметње, блаже су отровне или горке.
Имају примену у фармацеутској
индустрији

Њихова употреба у било ком виду је
забрањена

Одрживо сакупљање гљива подразумева правило да се не сакупљају младе,
неразвијене и престареле гљиве. Не треба брати оштећене и престареле гљиве,
гљиве јер њих
нећете моћи да искористите, а направили сте штету у природи јер ћете изнети њихове
споре из станишта које
оје би иначе остале у станишту. Такође, треба поштовати правила и
забране брања ретких и угрожених врста
врста.

Lisičarkаа (Cantharellus cibarius)

Vrganj (boletus edulis)

Приликом брања гљива треба је држати за стручак и уврнути како би се одвојила
одд земље, а место где је гљива расла треба затрпати земљом и лишћем. Гљиве које због
меке грађе није могуће убрати увртањем треба што пажљивије одвојити ножем од
базалног мицелија.

Смрчак (Morchella esculenta)

Тартуфи

Сакупљање и транспорт гљива
Иако се гљивари углавном труде да што боље сачувају своја тајна станишта,
с
у
брање гљива никад не треба ићи сам, треба се чувати крпеља, а понекад и змија. Добро
је носити са собом штап којим се може разгрнути трава или лишће пре него што се
убере гљива, а може послужити и као ослонац.
У бербу гљива треба носити корпу од прућа са поклопцем, зато што се показала
као најпогоднија и преклопни ножић за чишћење гљива од земље и лишћа. Треба се
облачити у складу са годишњим добима али обућа би увијек требала бити чвршћа,
најбоље планинарска, а гардероба или бар капа уочљивих боја, због ловаца.
Након што уберете и прегледате гљиву, оштрим ножем очистите дно стручка од
земље, а шешир од лишћа или иглица, јер ћете тако спречити да вам се у корпи
испрљају чисти делови гљив
гљива.

Неопходно је гљиве на лицу места прегледати због црвљивости и присуства
пужева па узети само здраве примерке, очистити их од земље и лишћа. Уколико је
шешир гљиве прљав, можете га лако очистити брисањем о маховину. Гљиве се не перу,
већ се чисте помоћу ножића или меке четкице.

За транспорт у свежем стању користи се амбалажа од прозрачних материјала као
што су корпе од прућа, дрвене гајбе и слично. Не користити пластичну или најлонску
амбалажу јер се у њој гљиве потпаравају и брзо кваре.
Уколико откупна цена
ена у тренутку брања није повољна, препоручујемо
епоручујемо да убране
вргање исечете
ечете на кришке од 0,5 цм дебљине и осушите на сунцу, изнад шпорета, а
најбоље у сушари, те тако осушене ставите у стаклене тегле које ћете затворити
платном и гумицом. Такве тегле оставит
оставитее у сувој, хладној и прозрачној прсторији.
Сушене
ене гљиве увек имају добру цену. Поред вргања, могу се сушити и црна труба,
вилин клинчић и смрчак. Смрчак је набоље нанизати на конац па оставити на
прозрачном месту. Рујнице и лисичарке нису под
подесне за сушење па је њих најбоље
киселити или усолити са 20% кухињске соли. Тартуфи се чувају у добро затвореним
зат
посудама у фрижидеру, а добр
добро их је умотати и у салвету прее стављања у посуде
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА БРАЊЕ ГЉИВА
Нипошто не треба уништавати гљиве зато што вам нису познате или су отровне!
За скупљање гљива користите прозрачне плетене корпе, а никако пластичне кесе.
Убрану гљиву одмах очистите од земље и других нечистоћа!
Не сеците ножем стручке гљива, већ их заврните и откините. Место где је гљива расла покријте
лишћем и земљом.
Никад не сакупљајте све што пронађете. Оставите увијек бар неколико гљива да би се врста могла
обновити.
Не берите премладе примерке!
ерке!
Не берите ретке гљиве!
Крећите се само дуж обежених и проходних путева, како не бисте угрозили ретке и слабоуочљиве
биљке и гљиве поред пута.
Не загађујте природу и не уништавајте је ни на који начин!

У оквиру објављеног Регистр
Регистра откупљивача и откупних места где се врши откуп
пољопривредних производа од пољопривредних произвођача за 2019. годину, на сајту
Министарства за откуп гљива регистровани су следећи откупљивачи:
ПДМ АГРО ФРУИТ ДОО, Пударци, Народних хероја 17а, Београд (отк
(откупна места и у
Инђији, Смедереву, Суботици
МП Фтуит доо, Владимира Роловића 68, Крагујевац,
СТР НИМ ОБРЕНОВАЦ, Војводе Мишића 56, откупно место бр.1
Крки доо,Занатлијска бб, Аранђеловац
ТОПОЛА-КОМЕРЦ
КОМЕРЦ ДОО, Винча, Топола
ТРНАВА ПРОМЕТ доо, Крагујевац (откуп
(откупно
но место у Крагујевцу и Тополи) свеже
печурке
ЧУМИЋ ПРОМЕТ ДОО, село Чумић, Крагујевац, свеже печурке
Еуропром ДОО Ваљево, Магацин воћа и поврћа, Лукавац бб, Дивци
ЦОЈА ПРОМЕТ доо, Житковачки пут бб, Алексинац, шумске печурке
COOLFOORD доо огранак ХЛАДЊАЧА
ХЛАДЊАЧА,, Мршала Тита 32, Браничево
KATARINA KOMERC DOO, Шуматовачка бб
ТДМ ВОЋЕ ДОО, Бачка Паланка, Вељка Влаховића бб
Фортуна Маркет доо, Кнез Михаила бб, Аранђеловац
INTERFOOD 20 DOO, Магацин Љиг, Равногорска бб, вргањ свеж и сув

Шумско воће
• продаја у сировом стању
• сушење плодова
• производња џемова, слатког, сокова
Један
дан од важних шумских ресу
ресурса свакако представља шумско воће (боровнице,
дивље јагоде, купине, дрењине, шипак...). Шумско воће се након брања може продати
откупљивачима у сировом стању, или обрадити методом сушења, односно
производњом домаћих производа - џемова, слатког, сокова.
Проблем
роблем у преради шумског воћа представља Закон који регулише производњ
производњу
прехрамбених производа. У складу са Законом производњом прехрамбних производа се
могу бавити искључиво правна лица и предузетници уписани у посебан регистар. То
искључује производњу традиционалног домаћег производа у сеоским пољопривредним
газдинствима.

МОГУЋНОСТ ЛОКАЛНОГ УДРУЖИВАЊА
Имајући у виду да се у Србији производњом хране могу бавити само привредни
субјекти који испуњавају прописе који регулишу ову област, једна од потенцијалних
могућности је удруживање сакупљача шумских плодова и регистровање привредног
субјекта (предузетничке радње, задруге и сл) за производњу прехрамбених производа.
Према Правилнику о ближим условима за производњу и промет прехрамбених
производа биљног порекла” (Сл. гласник РС бр. 50/96), произвођач мора обезбедити
просторију за пријем и складиштење сировина, једну просторију за производњу, једну
просторију за паковање и једну за складиштење производа. Величина просторија мора
да буде усклађена са примењеном технологијом и производним капацитетима. Објекти
треба да буду од чврстог материјала. Примењени материјали морају спречити птице,
инсекте и глодаре да улазе у просторије. Производне линије не могу да се укрштају
због спречавања унакрсне контаминације.
Производњом се може бавити квалифковано лице, и то дипломирани инжењер
пољопривреде (смер - технологија прехрамбених производа), или дипломирани
инжењер прехрамбене технологије или дипломирани инжењер технологије или
дипломирани хемичар. Због великих потреба за водом у овој грани производње прање
је дозвољено и у наткривеним, а не само у затвореним просторијама. Обавезно је
обезбеђивање исправне пијаће воде. По питању опреме, кување пекмеза није захтеван
процес. Пошто је кување пекмеза од стране малих произвођача процес који технолошки
одговара кухињском справљању пекмеза, казан за кување је потребно допунити
кухињским прибором. Прибор може да чини и следеће: 3-4 лонца од 30-40 литара од
нерђајућег материјала, радни сто прекривен нерђајућим челиком, две посуде
запремине 1,5 до 2,0 литре, које су погодне за сипање, од нерђајућег челика или
пластике отпорне на температуру, рукавице отпорне на температуру, 1 вага, 1 ручни
рефрактометар. Након успостављања производње производ се шаље на испитивање, на
основу чега се добија сертификат.

КАЛЕНДАР БРАЊА ЛЕКОВИТОГ БИЉА

месец

Назив
биљке

Латински
назив

јануар

Имела

Viscum album
L.

слика

Шта се бере?

Период
брања

Количина свеже
сировине (у kg) за
1 kg суве

I-V
3
Лист, кора,
пупољци

Фебруар

Март

Бреза

Betula pendula
Roth.

Кора

Бела врба

Salix alba L.

Подбел

Гавез црни

II – VII

Лист – 2,5; кора –
3;

Кора

II – IV

2

Tussilago
farfara L.

Херба

II - V

5

Symphytum
officinale L.

Ризом, лист

III; XI; V-VII

Ризом 3,5

Копитњак
крстасти

Hepatica
nobilis Mill.

Лист

III - IV

3

Capsella
bursa-pastoris
pastoris
(L.) Medic.

Херба

III - VII

4

Polypodium
vulgare L.

Ризом

Трњина

Prunus
spinosa L.

Цвет, плод,
лист

III - V

4

Бела мртва
коприва

Lamium album
L.

Цвет

IV - X

5

Димњача

Fumaria
officinalis L.

Херба

IV - VI

4

Добричица

Glechoma
hrisura L.

Херба

IV - V

3

Јагорчевина

Primula
officinalis (L.)
Hill.

Корен, лист,
цвет

IV - VIII

Корен 3, цвет 6

копитњак

Asarum
europaeaum L.

Херба

IV - V

4

Лазаркиња

Galium
odoratum (L.)
Scop.

Херба

IV - VI

Мајчина
душица

Thymus
serpyllum L.

Херба

IV - IX

Русомача

Слатка
папрат

април

III – IV;; X

3

мај

Малина

Rubus idaeus
L.

Плод, лист

IV - VI

4.5

Маслачак

Taraxacum
officienale
Web.

Корен, лист

IV - IX

Сремуш

Allium
ursinum L.

Лист, луковица

IV - VI

Лист 10

Храст
лужњак

Quercus robur
L.

Кора, плод,
лист

IV - V

Кора 2

Шипак

Rosa canina L.

Плод и цвет

IV - V

Плод 2.1

Боквица

Plantago sp.
L.

лист

V-X

4 – 4,5

Боровница

Vaccinium
Myrtillus L.

Лист и плод

V - VI

Лист 3,5, плод 6,5

Глог

Crataegus
Monogina
Jacq.

Плод, цвет

V-X

Плод 2,5, цвет 3,5

Дан и ноћ

Viola tricolor
L.

херба

V - VIII

5

Дивљи
кестен

Aesculus
hippocastanum
L.

Цвет, лист,
плод

V – VI, IX - X

кокотац

Melilotus
officinalis Lam

херба

V - VII

4

Крестушац

Polygala
Comosa
Schuhr.

херба

V - VIII

коприва

Urtica dioica
L.

херба

V - VI

Матичњак

Melissa
officinalis L.

херба

V - VI

Жалфија

Salvia
officinalis L.

лист

V - VIII

Петровац

Agrimonia
eupatoria L.

херба

V / IX

Пиревина

Agropyron
repens L.

ризом

V - VI

Пољски
раставић

Equisetum
arvense L.

херба

V-X

3,5

Руса

Chelidonium
majus L.

Ризом, херба

V - IX

4

Свиловина

Epilobium sp.

херба

V - IX

4

3,5

јун

Ситница

Hemiaria
glabra L.

херба

V - VIII

3

Црни слез

Althaea
officinalis L.

Цветови,
листови

V – IX

Цветови 5, лист 4

Суручица

Filipendula
vulgaris Mch.

херба

V – VII

Троскот

Polygonum
aviculare L.

херба

V - VIII

Хмељ

Humulus
lupulus L.

шишарице

V - VIII

Шумска
јагода

Fragaria
vesca L.

Лист, плод

V – VI

Вербена

Verbena
officienalis L.

херба

VI

Вијошница

Parietaria
officinalis L.

Вирак

Alchemila
vulgaris l.

херба

VI – IX

4

Липа позна

Tilia cordata
Mill.

цвет

VI

3

Медуника

Pulmonaria
officinalis

Корен, херба

VI – IX

4,5

3,5

VI

јул

Нана

Mentha
longifolia

херба

VI - VIII

Очајница

Marrubium
vulgare L.

херба

VI – IX

Подубица

Teucrium
chamaedirys
L.

херба

VI – VIII

Поточњак

Lythrum
salicaria L.

херба

VI – X

Разгон

Veronica
officinalis L.

херба

VI – VIII

Срдачица

Leonurus
Cardiaca L.

херба

VI – VIII

3,5

Хајдучка
трава

Achillea
millefolium L.

херба

VI – VIII

4,5

Зова

Sambucus
nigra

Лист, цвет,
плод, кора

IV - VI

Цвет – 6, плод -4

Пелин

Artemisia

Херба

VI - VIII

Видова
трава

Euphrasia
officinalis L

херба

VII - IX

3,5

Вилино
сито

Carlina
acaulis L.

корен

VII -IX

3,5

3,5

Дивизма

Verbascum
phlomoides L.

цвет

VII - VIII

7

Драча

Paliurus spina
chrysti Mill.

плод

VII - X

Здравац
црвени

Geranium
robertianum L.

херба

VII - VIII

4

Златница

Solidago
virgaurea L.

херба

VII - VIII

4

Ивањско
цвеће

Galium verum
L.

херба

VII - IX

4

Кантарион

Hipericum
perforatum L.

херба

VII - X

3

Кичица

Centaurium
umbellatum L.

херба

VII - IX

4

Конопљуша

Eupatorium
cannabinum L

херба

VII - VIII

Ранилист

Stachys
officinalis L.

херба

VII - VIII

Бели слез

Althaea
officinalis

Корен, херба

VII - IX

Корен – 3,5, херба
-6

Август

октобар

новембар

Ива трава

Teucrium
montanum

херба

VII

4

Чичак

Arctium

херба

VII - VIII

4

Вранилова
трава

Origanum
vulgare

херба

VIII - IV

4

Чубар
планински

Satureja
hortensis

херба

VIII - IX

3

Бршљан

Hedera helix

Лист, плод

X - IV

3,5

Клека

Juniperus

плод

X

1,5

Оман бели

Telekia
speciosa

Корен

X - III

3,5

Анђелика
дивља

Angelica
archangelica

Корен

XI - III

4

Зечји трн

Ononis
spinosa

корен

XI - III

3

цикорија

Cichorium
intybus

Корен, херба

XI -VII

Корен 3,5, херба 4

САКУПИ
ПРЕРАДИ
ЗАРАДИ

Напомена: Штампање брошуре суфинансирано је средствима Минстарства за рад,
запошљавање,, борачка и социјална питања - Подршка пројектима економског
оснаживања на селу у 2018. години – у оквиру пројекта ''Зелена сакупљачка привреда у
функцији економског оснаживања
снаживања жена на сеоском подручју града Краљева''
Мишљења и ставови изражени у брошури су одговорност аутора и његових сарадника
и не представљају нужно званичан став Министарства
Припремили:
Удружење ''Иницијатива за локални развој Краљево''
Удружење Унија еколога UNEKO Београд
У сарадњи са Факултетом за примењену екологију ''Футура''

