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У поткопаоничким селима малињаци уместо жита
Од деведесетих година, када су у поткопаоничким селима општине Куршумлија засађене
прве саднице малина, засади јагодастог воћа, нарочито последњих неколико година,
вишеструко су увећани.

Поред малина, током лета ће се купине и јагоде брати и у оним деловима општине, у
којима се до сада никада нису гајиле.

У Трећаку, на обронцима Копаоника малине се гаје већ четврт века. Мештани су
постепено престали да гаје житарице, које су у планинским условима рађале мало, а
површине малињака из године у годину се увећавају.

"Тада сам засадио првих десет ари малина, а сада смо стигли до двадесетак хектара",
каже Марко Митровић. "Почеле су и куће да се сређују, крече, враћају се људи из
Београда, Крагујевца, Ниша, све је више у селу и младих људи."

Милен Милетић постао је воћар силом прилика, када је пре петнаестак година остао без
посла у куршумлијској конфекцији. Да се то десило раније, каже, сада би био богат
човек:

"Може да се заради солидно. У последњих неколико година цена је била баш добра. Ми,
уосталом, од тога живимо годинама, немамо других прихода."

Колико се, у међувремену раширила производња малина, купина, јагода, најбоље се
може видети у селима уз Топлицу, где више скоро и да нема парцела на којима није
засађено ово воће.

И у Кастрату поред Куршумлије, на плодним ораницама поред Косанице, где се воће до
сада углавном није гајило, све је више засада јагода и купина.
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"Ко год може и има услова, треба да засади десет, двадесет ари, да проба", препоручује
Љубиша Вулићевић. "Сигурно ће имати макар пет пута веће приходе него да сеје
житарице."

У Служби за пољопривреду Општине Куршумлија и поред знатно увећаних поршина, за
сада не страхују за пласман јагодастог воћа.

"Добра страна ове производње јесте здрава средина", истиче Јовица Ђиновић. "Има
много цертификованих површина на којима се гаји органско воће, које има тржиште у
свету."

У последње четири године само из буџета Општине Куршумлија, у развој пољопривреде
уложено је око шездесет милиона динара, што је уз државне субвенције, позитивно
утицало на оживљавање ове гране привреде и све озбиљније коришћење природних
потенцијала.
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