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ПРИКАЗ ДЕЛА
др ЂОРЂА РАДИЋА

ПОВРТАРСТВО ЗА ШКОЛУ И НАРОД

Поштовани читаоци, пред вама је само једно од 
бројних капиталних дела др Ђорђа Радића. Уџбеник 
Повртарство настао је у другој половини XIX века на 
Цетињу. Светлост дана уџбеник Повртарство за школу и 
народ, као што сам аутор каже, угледао је о Илијину-дне 
1878. године. Написан је на 382 стране, на народном је-
зику и илустрован са 174 слике које верно прате текст. У 
прилогу је пет колор слика са седам повртарских култура.

Прва знања о гајењу и значају поврћа у исхрани др 
Ђорђе Радић стекао је пре више од 160 година у башти 
свога оца Јована, свештеника у Великом Бечкереку, 
садашњем Зрењанину. Вероватно су та знања и искуства 
из најраније младости допринела да се после завршене 
основне школе и гимназије определи за студије са 
жељом да унапреди пољопривреду у свом крају, али и 
на просторима где у сиромаштву живи српски народ. 
Успешно окончане студије у Прагу и практична искуства 
која је стекао радећи у области пољопривреде у Чешкој, 
подстакла су га на оснивање Огледног пољопривредног 



добра у Новом Саду. На огледном пољу аутор уџбеника 
Повртарство експериментисао је различитим методама 
гајења пољских усева, упоређујући продуктивне особине 
домаћег и страног сортимента. На Бечком универзитету 
успешно полаже професорски испит из природних на-
ука и природописа. Убрзо по окончању студија на Уни-
верзитету у Бечу, са свега 28 година први код Срба стиче 
докторат из области пољопривредних наука. За све то 
време др Радић путује по Западној Европи и, како сам 
то каже, стиче практична искуства код најпознатијих 
париских, ерфуртских, штутгартских и улмских поврта-
ра. Посебно истиче искуства која је стекао од највећег 
француског повртара Вилморина и Хајнемана из Нема-
чке.

Успешно остварена идеја о оснивању Огледног по-
љопривредног добра, готово пре 150 година, и експе-
рименти које је изводио, препоручују др Радића за утеме-
љивача науке у области пољопривреде код Срба.

Да би се бар на тренутак вратили и боље разумели 
време у којем је живео и радио др Радић, подсећам чи-
таоце да је у Европи у то време на сцени индустријска 
револуција, чији је резултат значајан технолошки напре-
дак у свим областима привреде. Техничко-технолошки 
напредак има значајан утицај на промене у технолошком 
процесу производње хране. Битно се мења живот у се-
лу, брже и квалитетније су обављани послови; расте 
продуктивност рада мерена већим приносом по јединици 
површине. Сиромашнији сељаци пропадају, а њихове 
површине преузимају велепоседници. Производња по-
врћа је на изузетно високом нивоу у Европи. Развијена 
је производња расада у топлим лејама (сл. 31), раног 
бостана у топлим купицама (сл. 107), раног поврћа у 
топлим лејама и на отвореном пољу. Краставац и диња 



производе се на шпалиру, привезујући врежу за дрвену, од 
летава сковану, решетку коју је аутор назвао Вилморинов 
пузавац (сл. 105). Парадајз се гаји повезивањем стабла 
уз тачку (сл. 165). Aутор посебно истиче висок ниво и 
значај семенарства за успешну производњу поврћа.

Средином XIX века српски народ у Аустроугарској 
изборио је територијалну и политичку аутономију. 
Створено је Српско Војводство и Тамишки Банат. Фор-
мирање грађанског друштва и западноевропски утицај 
у начину живота у слободним градовима, као и пораст 
становништва, условио је оживљавање привреде, за-
натства и трговине, као и развој градова. Развој гра-
дова утицао је на ширење повртарске производње. 
Привредне и политичке прилике имају значајан утицај 
на културни и просветни развој Срба у Војводини. На 
селу је изражено сиромаштво, а производња поврћа је 
на малим површинама, у башти, за потребе вишечланог 
домаћинства. Тржни вишкови, као што сам аутор каже, 
завршавају на градском пазару.

Кнежевина Србија и Црна Гора су ослободиле ве-
ћи део своје територије од турске власти и на Берлин-
ском конгресу 13. јула 1878. године постају независне, 
међународно признате државе. Седамдесетих година 
XIX века већина српског становништва, као и код других 
европских народа, била је неписмена, живи у селу и ба-
ви се пољопривредом. Пољопривреда је на веома ниском 
нивоу на просторима где Срби живе. Сељак живи на 
ивици сиромаштва радећи на имању од јутра до сутра 
да би породици обезбедио храну, одећу, обућу и наме-
штај. Приноси су веома ниски, а куповала се само со и 
луч. Становништво се хранило са свега неколико врста 
поврћа, кукурузним брашном, млеком и сиром, а месо је 
на трпези било само за празнике. Поврће у исхрани се 



користи читаве године: пасуљ, лук, кромпир и купус, а 
лети боб, боранија, паприка и краставац.

Живећи и радећи у таквим условима, др Ђорђе 
Радић, по угледу на западноевропске земље, увиђа да је 
поред развоја занатства, привреде и културе неопходан 
развој просвете, па и у области пољопривреде, ради 
повећања производње хране и очувања прехрамбене не-
зависности свог народа. Служећи три господара, кнеза 
Михаила Обреновића и кнеза Милана Обреновића, 
потоњег краља Србије, и књаза Николу I у Црној Гори, 
отвара пољопривредне школе у Пожаревцу, Данилов-
граду и Краљеву. Пољопривредна школа у Краљеву и 
данас носи име др Ђорђа Радића. Издаје бројне књиге 
и часописе (Сељак, Тежак и Домаћин). Једно од дела др 
Ђорђа Радића је и ово фототипско издање уџбеника 
Повртарство за школу и народ.

Репринт издање овог дела идеја је Владимира 
Сабадоша, директора Пољоприредне стручне службе 
Сомбор д.о.о. у Сомбору и Миљане Зрнић директорке 
Градске библиотеке Карло Бијелицки, у којој се налази 
оргинални примерак уџбеника од пре 133 године.

Да је реч о заиста вредном делу потврђује чињени-
ца да се већина поглавља на исти начин и данас обрађује 
у најсавременијим уџбеницима. Уџбеник Повртарство 
за школу и народ подељен је на Општи део и Посебно 
гајење разнога поврћа.

Општи део написан је на 92 стране и богато је 
илустрован 31 сликом. Текст почиње поглављем О појму, 
користи и обиму повртарства.

На самом почетку овог поглавља др Радић каже:

Повртарство је најсавршенија грана пољоприв-



редног рада; оно се је развило од обичне земњорадње, 
у шљед људског множења, јер је тим поводом и већа 
потреба у производима, за израну људску, настала.

Аутор у наставку даје прецизну дефиницију баште, 
и том приликом др Радић каже:

Онај комад земље или баштине, на ком се то 
поврће производи и гаји, зове се повртњак, или просто 
врт - башта. Повртњак може бити мален у крај куће, 
за извод поврћа само за домаћу потребу, а може бити и 
вељи у пољу, за извод поврћа за трговину...

Једно рало земље (одговара површини од 1.820м2) 
поврћем засијано и засађено, може изранити, кад 
се умно и обазриво обрађује, једну породицу са више 
чељади, и то тим сигурније, ако је то рало земље близу 
већега града, ђе се сувишак наведеног поврћа, у свако 
вријеме за добре новце продати може...

...У близини вељих градова може се поврће у велико 
изводити...Овђе треба све оно поврће гајити, које се на 
пазару тражи, а нарочито оно, које се најбоље плаћа. 
Рано зеље је наскупље; и онај баштован, који не гаји 
рано зеље у отвореном пољу, и рани расад на продају, 
и који се не бави са изводом финога поврћа, томе је 
нуждан сразмјерно већи простор, да може себе и «своје» 
пристојно издржавати...

...Прoљеће је највећа новчана берба за баштована, 
а доцније је све цјење (јефтиније) тако, да се на добит 
само онда рачунати може, ако се много производи 
на малом простору, са мало трошка и мало рада... у 
наставку текста аутор истиче чињеницу која je и данас 
актуелна; ...па је њихово произвођење опет корисније од 
произвођења обичних пољских усјева.



Свестан утицаја фактора спољне средине на раст 
и развој поврћа, аутор истиче значај поднебља и његов 
утицај на успех у производњи поврћа на отвореном пољу, 
у топлим лејама и у производњи семена поврћа. Др Радић 
скреће пажњу читаоцу и на значај положаја повртњака, 
посебно у раној производњи поврћа.

Избор земљишта је тада, као и данас, основ успе-
шне производње поврћа и семена поврћа. Аутор упозна-
је читаоца са различитим типовима земљишта, начином 
на који је сваки од њих настао, са механичким саставом, 
водним и топлотним режимом. У зависности од типа 
земљишта и топлотног режима аутор препоручује којим 
ђубривом (ђубретом, како то аутор сам каже) ваља 
ђубрити и које поврће гајити.

У поглављу О ђубрету и ђубрењу др Радић каже: 
Ђубре је најпотребнија ствар у повртарству, и ђе га 
има довољно, онђе се може шњиме чудо учинити, само се 
мора као што то треба и у своје вријеме употребити, 
јер свака врста земље другу врсту ђубрета захтијева. 
Најпознатије и најобичније врсте ђубрета ове су: 
Коњско ђубре, говеђе ђубре, свињско ђубре, пиштевина 
(осока), људско ђубре, ђубре од голубова, ђубре са 
путова, буњиште или компост (у фусноти упућује 
аутор читаоца на његово дело Наука о пољодјелству 
које је, како сам каже, књаж. српско министарство 
финанције са 100 дуката наградило).

Немам намеру да будем субјективан, али у свом 
овом одушевљењу, читајући ово дело, морам још да ис-
такнем, па таман ми читаоци замерили, следећих не-
колико реченица које пуно говоре о самом делу, али и о 
аутору: 

Наука нас је у новије доба упознала са мноштвом 



драгоцјених природних, и као што сам аутор каже, 
вештачких производа за ђубрење, као што је коштано 
брашно, гуано, ланене и репичне погаче, разни фосфати 
итд. У земљоделству су с овијема производима чињени 
многи опити, који су и добро и зло испадали, без да 
се је и данас још до одсудних резултата дошло. Ја 
нијесам до сада имао прилике, да чиним опите са 
тијем стварима у повртарству, јер сам увијек имао 
довољно и доброг шталског ђубрета на располагању, 
те ми друга средства, нијесу нужна била, па зато не 
могу о тијем стварима-из мога сопственога искуства-
ништа рећи, осим што сам о њима читао, те стога за 
сада овђе о њима шутећки прелазим на: вријеме, кад 
треба ђубрити...

У наставку др Радић истиче значај воде у произ-
водњи поврћа, наводњавања као агротехничке мере, 
одводњавања и мелиоративних захвата, које је неопход-
но урадити на превлаженом земљишту (сл. 1-8). У 
поглављу О води др Радић каже:

...Ја у мојој 20-то годишњој пракси, нијесам 
до данас никада воду штедио, но сам увијек добро 
залијевао, па никад нијесам примјетио да је поврћу 
шкодило, но шта више, под угодним упливом воде, 
вазда је напредно и весело било. Но и то је истина, да 
се мора и вријеме у обзир узети, кад да се залијева, а 
није ни то све једно: с каквом се водом и које поврће 
залијева...

...Ја сам гледао, и то у повртњаку мога оца, ђе је 
прије 20 година била увијек с прољећа вода до појаса, а 
данас на том мјесту најљепше поврће расте, а околина, 
са свју странах, и данас је под водом, јер ништа није за 
исушивање предузимато...



До краја општег дела уџбеника аутор наставља да, у 
истом стилу на једноставан и себи својствен начин, упо-
знаје читаоца са сопственим резултатима истраживања и 
са искуствима стеченим практично радећи код великих 
повртара у Француској, Немачкој и Белгији. Он инсистира 
на подјели баштине за повртарство, односно на 
плодореду (сл. 17). Истиче неопходност поделе баште 
на четири поља. На сваком пољу праве се леје ширине 
130-150 цм. Аутор у зависности од ђубрења и обраде 
предлаже повртарске врсте које ће се гајити на сваком 
од поља, предлаже њихову смену у времену и простору. 
Пише о: међу усевима, узроду, првенцу и међаку. 
Аутор тврди да је плодоред добра мера борбе против 
непријатеља поврћа, како аутор зове штетне инсекте и 
болести. Надаље описује начин сетве, производњу раса-
да у топлим (новим ђубрењацима), млаким и хладним 
(старим) лејама, сандучићима (кашетице) и лонцима. 
Говори о обради и припреми земљишта за сетву и сад-
њу, оруђу и неопходном алату, расађивању, разређивању, 
плевљењу, тачкању, привезивању и пинцирању (шкоп-
лењу). Аутор посебан нагласак ставља на жетву и 
чување поврћа у траповима и подрумима. Занимљиво 
је поглавље о изводу сјемена у опште. У овом поглављу 
аутор читаоца упућује на значај семена у производњи 
поврћа и начина на који сваки повртар може да изабере 
право семе. Затим говори о дужини чувања семена и 
даје препоруку колико старо семе треба сејати и на који 
начин се испитује клијавост (клицавост семена).

Други део уџбеника Посебно гајење разнога по-
врћа написан је на 289 страна и илустрован је са 143 слике 
и 6 колор слика у прилогу. Аутор је у овом делу уџбеника 
обрадио 58 повртарских врста. Занимљива је подела 
повртарских врста на 12 група (право зеље; варива; 



салата; спанаћ; лук; бостан; репе, корјење и кртоле; 
шпаргла; зачинци; патлиџан; јагода и печурка).

За сваку од повртарских врста, као што је и данас 
у уџбеницима написано, аутор наводи латински назив, 
порекло врсте, даје опис и слику сорте. Том приликом се 
др Радић обраћа читаоцу и каже:

Нека ми читалац дозволи, да му ја начиним избор 
само од онијех врсти, о којима сам се ја собом увјерио 
да су добре, јер сам ја кроз више година  (у Војводини, 
Србији и Црној Гори) ставио себи ту задаћу био, да са 
разнијем врстима опите чиним.

Аутор посебно наглашава избор земљишта, обраду, 
ђубрење, време сетве, односно садње. При томе, време 
производње везује уз доба године и важније црквене 
празнике. 

Негу за време раста поврћа и семена чине заливање, 
окопавање и заштита од болести и штеточина. Болести 
и штеточине аутор назива непријатељима. За најважније 
непријатеље аутор даје латински назив, слику и предлаже 
мере борбе, у којој се користе природни приправци. 

Добри познаваоци прилика у пољопривреди ће 
рећи да је пољопривредна наука тога доба на високом 
нивоу. Многе чињенице, принципи и законитости важе 
и данас. Остављам читаоцима да о овој мојој тврдњи, 
после прочитаног дела, сами суде.

Текст су рецензирали др Владан Р. Марковић, 
редовни професор у пензији, чија је ужа научна област 
повртарство, и др Ђуро С. Бошњак, редовни професор за 
ужу научну област наводњавање пољопривредних усева, 
са Пољопривредног факултета у Новом Саду. 



Текст је лекторисала, лектор Радмила Бркић, 
професор књижевности у пензији.

На самом крају, не могу а да не захвалим господи-
ну Владимиру Сабадошу што је мени, доле потписаном, 
у име издавача поверио да напишем кратак приказ овог 
капиталног дела из 1878. године. С обзиром на велики 
историјски значај, топло препоручујем овај уџбеник 
ђацима и студентима свих биолошких студијских про-
грама, посебно студентима студијског програма орган-
ска производња, али и научној и стручној јавности.

У Новом Саду, о Ђурђеву-дне 2011.

Др Жарко М. Илин, ред. проф.
за ужу научну област повртарство,

Департман за ратарство и повртарство при
Пољопривредном факултету у Новом Саду 



РEШAВAJМO ПРOБЛEМE У ЗAШТИТИ БИЉA НA 
ТРAДИЦИOНAЛAН НAЧИН

У свojoj књизи Пoвртaрствo зa шкoлу и нaрoд 
др Ђорђе Рaдић укaзуje нa знaчaj пoвртaрeњa зa 
пoљoприврeднe прoизвoђaчe кao блaгoдeт зa цjeлoкупнo 
стaнoвништвo и oствaривaњe мaтeриjaлнe кoристи, 
дa би нaши прoизвoђaчи дaнaс прeпoзнaли знaчaj 
пoвртaрскe прoзвoдњe рaди oствaривaњa вeћe зaрaдe у 
пoрeђeњу са рaтaрском прoизвoдњом.

Др Рaдић je својом књигoм знaчajнo дoпринeo 
ширeњу пoвртaрскe прoизвoдњe. Пoвртaрствo и дa-
нaс имa jeднaкo вaжaн знaчaj, jeр мoжe дoпринeти ши-
рeњу oргaнскe пoвртaрскe прoизвoдњe пошто пружa 
мнoгa рeшeњa, бaзирaнa нa нeпeстицидним мeрaмa. 
Књигa дeтaљнo дaje инфoрмaциje o свим питaњимa у 
вeзи сa успeшнoм прoизвoдњoм пoврћa, и у oблaсти 
зaштитe, нa вeoмa приступaчaн нaчин, прилaгoђeн свим 
зaинтeрeсoвaним читaoцимa.

Њeгoв oсврт нa нeприjaтeљe je знaчajaн jeр вeћ тaдa 
систeмaтизуje штeтнe oргaнизмe пo пoвртaрским биљним 
врстaмa и у књизи дaje oпис чaк вeћeг брoja штeтoчинa 
но штo су дaнaс заступљени у стручној литератури.

Свaки штeтни oргaнизaм имa и свoj лaтински нa-



зив, штo укaзуje дa je пoљoприврeднa нaукa билa вeћ тaдa 
нa висoкoм нивoу, и мaдa je тa нoмeнклaтурa прeтрпeлa 
прoмeнe, читaлaц мoжe прeпoзнaти o кojoj штeтoчини  
или бoлeсти je рeч.

Кaдa гoвoри o трaвуљинaмa (кoрoви), дeли их нa 
jeднoгoдишњe и двoгoдишњe и придaje вeлики знaчaj 
њихoвoм уништaвaњу и пoвртaрe упућуje дa сe мoрajу 
свojски зaузeти и издржљивo тaj пoсao свршaвaти.

Нe трeбa oстaвљaти трaвуљину дa нaрaстe, дa 
у сjeмe дoђe, jeр oндa никaдa нeћeмo бити гoтoви сa кo-
пaњeм и пљeвљeњeм. Сa стрeшeним сјeмeнoм пoслoви сe 
мнoжe свaкe гoдинe... зато треба дoчeкaти жaркo и сувo 
вриjeмe дa избaчeнa трaвуљинa oдмaх увeнe и изумрe. 

Нa тaкo сликoвит нaчин др Радић упoзнaje читaoцa 
сa прoблeмимa у зaштити биљa и прeпoручуje сузбиjaњe 
мeтoдaмa кoje дaнaс имajу мeстo у oргaнскoj прoизвoдњи 
пoврћa. Пoзнaтo je дa у гајењу повртарских култура имa 
мнoгo вишe прoблeмa у зaштити биљa од штeтoчина 
и бoлeсти. Права дрaгoцeнoст књигe jeсу оновремена 
искуства у сузбиjaњу штeтних oргaнизaмa. У тoм пe-
риoду ниje сe знaлo зa хeмиjскo сузбиjaњe штeтних oр-
гaнизaмa, нити сe гoвoрилo o пeстицидимa, пa сe тaкo 
кao jeдинo мoгућe рeшeњe спoмињe на пример, дa сe 
гусeницe триjeбe сa кaрфиoлa дoклe joш ниjeсу улeгли у 
срeдину сирцa. Дaнaс пoстojи знaчajaн брoj eфикaсних 
инсeктицидa зa сузбиjaњe oвe штeтoчинe, штo гoвoри 
дa су сe тeхнoлoгиje знaтнo рaзвиjaлe тoкoм врeмeнa кao 
рeзултaт рaзвoja нaукe у пoљoприврeди.

Eвo нeкoликo примeрa:
Зa купусњaчe нaвoди кao глaвнoг нeприjaтeљa шe-

снajeстoнoгу гусeницу, зeљњaкa (Noctuas brassicae), кoja 
сe дaнaс срeћe кao Mamestra brassicae, а пoзнaтo је дa 
имa двe гeнeрaциje гoдишњe. Др Рaдић нe спoмињe брoj 
гeнeрaциja, дoк дeтaљнo oписуje кaдa у кojим мeсeцимa 
сe jaвљa, чиме пoтврђуje дa сe биoлoгиja oвe штeтoчинe 



ниje мeњaлa.
Taкoђe нa рaсaду купусњaчa нaвoди бувaч кao знa-

чajну штeтoчину кoja je aктуeлнa и дaнaс, лaтинског нaзи-
ва Haltica oleracea (дaнaс Phyllotreta spp.) зa кoje прeдлaжe 
прaктичнe мeрe сузбиjaњa:

1. трeбa рaсaд дoвoљнo зaливaти jутрoм приje сун-
цa jeр бувaч нe трпи ни вoду ни влaгу,

2. пoсути лeje стучeнoм гoлубиjoм, кoкoшиjoм или 
кoњскoм бaлeгoм, пeпeлoм oд кaмeнoг угљa или oбичним 
пeпeлoм oд мa кaквoг дрвeтa.

Зa мнoгe штeтoчинe кao рeшeњe сaвeтуje пaбирчeњe 
и гaжeњe, штo се и дaнaс користи у прoизвoдњи нeких 
биљних врстa нa мaњим пoвршинaмa – сaкупљaњe крoм-
пирoвe злaтицe.

Taдa je глaвни непријатељ крoмпира биo хрушт, 
рoнaц (Gryllotalpa vulgaris). У прeпoруци како да се суз-
биjе дeтaљнo описује …у jeсeн гдe je билo мнoгo трaгoвa oд 
рoвaцa, рупe искoпaти 60-80 цм дубинe и 30 цм ширинe. 
Испунити их кoњским ђубрeтoм – ту ћe дoћи дa прeзимe 
и у мaрту их мoжeмo пoубиjaти ту.

Рaдић дeтaљнo говори о лукoвој муви (лукaрицa), 
њeним рaзвojним стaдиjумима и штeтнoсти лaрвицe 
кojу нaзивa упљувaк-црвић, и кao мeру зa сузбиjaњe и 
спрeчaњe мнoжeњa мухe прeпoручуje пoтaпaњe лукoвицa 
у тoплу вoду дa сe упљувaк удaви.

Aутoр прeпoручуje да тaмo гдe их имa треба кртицe 
штeђeти кoje сe хрaнe црвићимa у зeмљи.

Кao знaчajну бoљку пoвртaрских биљaкa нaвoди 
пojaву мeдљикe, a кao пoслeдицу нaпaдa плaмeњaчe и 
пeпeлницe бeличaсту нaвлaку. Дaнaс je пoзнaтo дa сe 
рaди o двe групe oбoљeњa пoтпунo рaзличитих пo свojoj 
eпидeмиoлогиjи.

Дa би сe спрeчилa њихoвa пojaвa, прeпoручуje сe 



пoкривaњe биљaкa слaмoм укoликo je врeмe кишoвитo и 
мaглoвитo.

У вaжну групу зeмљишних штeтoчинa зa пoвртaр-
ску прoизвoдњу др Рaдић уврстио је упљувaк oд кoкицe, 
дaнaс пoзнaтиjи кao жичaри. Симптoм о присуству oвих 
штeтoчинa је кaд биљкa пoчнe дa вeнe, a кao глaвну мeру 
сузбиjaњa наводи кoпaњe и убиjaњe упљувкa, да не би 
прeлaзили сa jeднe биљкe нa другу.

Зa пужeвe гoлaћe, кojи су дaнaс знaчajнa групa 
штeтoчинa на рaсaду, прeпoручуje пoсипaњe ситним нe-
гaшeним крeчoм кojи убиje или рaзћeрa пужeвe.

Нa крajу, мoжe сe рeћи дa je књигa кao извoр мнoгих 
инфoрмaциja кoje сe oднoсe нa зaштиту биљa зaсигурнo 
дoпринeлa рaзвojу oвe oблaсти.

Нaдaмo сe дa ћe сви нaвeдeни примeри у рeшaвaњу 
прoблeмa у зaштити биљa кoje нaвoди др Рaдић у свojoj 
књизи нaћи примeну у прoизвoдњи пoврћa кao здрaв-
ствeнo бeзбeднe хрaнe.

Пoљoприврeднa стручнa службa Сoмбoр
мр Гoрдaнa Фoргић



РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

На зачетке огледног и истраживачког рада у 
Војводини наилазимо на крају османаестог и почетку 
деветнаестог века. То су били појединачни случајеви, али 
ипак значајни по постављеним циљевима. Безусловно 
светла појава у нашем пољопривредно-истраживачком 
раду је личност др Ђорђа Радића, првог пољопривредног 
научног радника у Срба и плодног стручног писца.

Проблем подизања пољопривредне производње, у 
време када је књига Повртарство Ђорђа Радића наста-
јала, постајао је све актуелнији. У српским ученим кру-
говима осећала се велика потреба систематског рада 
ради подизања пољопривреде, где је пољопривреднику 
било преко потребно дати стручно образовање ради 
рационалног газдовања. Културни ниво у економској 
пракси за наш народ представљао је збир свих услова 
који су деловали на развој и продуктивност нације 
као целине. Виши културни ниво донео би са собом и 
појачану примену пољопривредне технике, а ова би, 
опет, условила већи принос и бољу продукцију у свим 
гранама аграрне делатности.



Књиге које су се бавиле унапређењем пољопри-
вредне производње у нашем народу, у другој половини 
деветнаестог века, нису биле бројне, и ретко која од њих 
могла је носити име народне књиге, књиге коју ће народ 
прихватити и користити у пракси. Изузетак су чинила 
издања Српског пољопривредног друштва, међу којима 
су се налазиле, између осталих, и Пољска привреда 
од Тодоровића, Студија из земљорадње од Спасића, 
Гајење винове лозе од Новаковића, те књиге Ђорђа 
Радића О пшеници, О кукурузу, О кромпиру и дело Земљу 
посејавати, које је наградио Књижевни одбор Матице 
српске као дело написано добром терминологијом, са 
умно практичног гледишта.

Књига Повртарство Ђорђа Радића написана је у 
време када је боравио у Црној Гори, по позиву књаза Нико-
ле I, и био управитељ Књажевске црногорске земљодел-
ске школе у Даниловграду. Због рата са Турцима Радић 
се преселио на Цетиње, где се бави административним 
пословима и пише уџбеник Повртарство, са 378 страна, 
5 табли са сликама у боји и 174 дрвореза у слогу, који 
је штампан по Радићевом повратку у Србију, у Панчеву 
1878. године, у штампарији Браће Јовановић.

Као бивши уредник листова Сељак и Тежак, Ђорђе 
Радић хтео је овим штивом да поклонике вртларства  упути 
и поучи о напретку и савременим идејама у овој грани 
пољопривреде. Повртарство је почео писати у намери 
да оно буде кратко упутство за ђаке, међутим, због обиља 
материјала, Радић је решио да уџбеник прошири, тако 
да од њега имају користи сви који се баве повртарством 
као својом основном делатности. Тако је настао овај 
пољопривредни спис, који је у повртарској струци могао 
служити као правило јер је у себи садржавао искуство 
других, напреднијих земаља, прилагођено нашем народу 



и другим околностима.

Радићева књига је подељена на Општи део, који 
на разговетан и поучан начин говори о појму, користи и 
обиму повртарске производње, о поднебљу и земљишту 
подесном за подизање повртњака, затим о ђубрењу, за-
ливању, сејању, плевљењу, производњи семена и расада, 
као и потребном алату. Други део књиге, Посебан део, 
говори о гајењу разних врста поврћа, зеља, варива, салате, 
спанаћа, лука, бостана, репе, шпарога, зачина, патлиџана, 
јагода и печурака. Странице књиге су прошаране сликама, 
а на крају књиге налазе се илустроване странице са ретким 
врстама поврћа. Повртарство употпуњава и додатак са 
адресама произвођача племенитих врста семена.  

Иако је било тешко написати књигу за школу, која 
би истовремено била намењена и оном делу народа 
који се бави практичном производњом, Ђорђе Радић је 
потпуно одговорио оном чему је књигу и наменио.

     
Бранко Јокић



ПОВРТАРСТВО
ЗА ШКОЛУ И НАРОД
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О  п и с ц у 
     

Ђорђе Радић је рођен 22. априла 1839. године у 
Великом Бечкереку. Основну школу завршио је у родном 
месту, а потом гимназију у Сремским Карловцима и 
Винковцима. По завршетку гимназије одлази на студије 
на Пољопривредној школи у месту Колчавка код Прага. 
Велики пољопривредни испит положио је пред кнезом 
Карлом Шварценбергом 1859. године. Желећи да се 
вежба у практичној економији, ступа на имања кнеза 
Шварценберга и грофа Туна у Фрауенбергу у Чешкој. 
Затим одлази на имања војводе Албрехта и грофа 
Чеконића у Угарској, где се у пракси поучава начинима 
обраде земље. Обилазио је и друга огледна добра у 
Швајцарској, Француској, Белгији, Холандији и Немачкој, 
да би се јануара 1861. године обрео у Суботици, где му је 
отац био свештеник.

Свој књижевни рад почео је као професор реалке, 
шездесетих година, у Новом Саду. Био је активан члан 
Матице српске у њеном Књижевном одељењу. Стручан 
економски лист Сељак покреће 1862. године. За лист 
Сељак Радић добија дозволу да га може штампати и 
латиничним писмом, и то наречјем и правописом ко-



јим су се служили Буњевци у Бачкој. Докторат из 
пољопривредних наука полаже 1867. године и по жељи 
кнеза Михаила Обреновића израђује нацрт за подизање 
Земљоделске школе у Србији. Друштво за пољску прив-
реду га 1869. године бира за свог секретара и уредника 
друштвеног листа Тежак. Прву Земаљску пољопривредну 
изложбу организује 1870. године у Крагујевцу, а следеће 
године и у Београду, на Топчидеру. Земљоделску и 
Шумарску школу у Пожаревцу оснива 1871. године.

На лични позив књаза Николе I, одлази у Црну 
Гору 1875. године ради оснивања школе за земљорадњу. 
Због рата са Турцима бива премештен из Даниловграда 
на Цетиње, где је написао уџбеник Повртарство. У знак 
захвалности за његов допринос развоју пољопривреде 
у Црној Гори, књаз Никола I му је доделио високи чин 
племенског капетана.

Вративши се у Србију 1882. године, по налогу кра-
љевске владе установио је Ратарску школу у Краљеву, 
у којој је био и управитељ до1889. године и одласка у 
пензију.

У свој богатој каријери Ђорђе Радић је био члан 117 
разних економских друштава и носилац 12 одликовања 
за заслуге у својој струци.
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  Библиографија радова Ђорђа Радића

1. Воћарство, Београд, [б. г.]
2. Плуг од постанка његовог до данас : зашто се код   
    нас слабо новији плугови уводе, Нови Сад, 1861.
3. Сељак : (недељни лист за кућу, поље и башту, са 
    илустрацијама), Нови Сад, 1862-1869.
4. Карта бојишта херцеговачко-црногорско-турског, 
    објављено у листу Сељак, 1862.
5. Вођа при газдовању, Нови Сад, 1864.
6. Упутство к правом пољоделству, књ. 1, 2,
    Нови Сад, 1864.
7. Вођа при газдовању србском народу,
    Нови Сад, 1867.
8. Списак у збирци Проф. Дра Ђорђа Радића 
    налазећих се ствари, Нови Сад, 1867.

  9. На многоструко зактевање излажем моју Збирку 
       природних и економских ствари, Нови Сад, 1868. 
10. Памук, Нови Сад, 1868.
11. Домаћи живинарски љекар, Нови Сад, 1869.
12. Тежак : (друштвени лист), Београд, 1869-[1941]
13. Гајење пољских усева, Београд, 1870.
14. Извештај о првом излогу српских производа, 
       који је од 27. септ. до 1. окт. о. г. у Крагујевцу 
       држан, Крагујевац, 1870.
15. Гајење пернате живине, Београд, 1871.
16. Мала земљоделска читанка : за основне школе у 
       Црној Гори, Биоград, 1871.
17. „Очење” или Калемљење воћака на спавајуће и 
       ћерајуће око, Биоград, 1871.
18. Све о пшеници, Београд, 1871.
19. Све о кукурузу, Београд, 1872.
20. Bácskai Emlény : (зборник), Суботица, 1873.
21. Извешће о стању пољопривредном у округу 
      пожаревачком, Београд, 1874.
22. Мала земљоделска читанка, Панчево, 1875.
23. Мала земљоделска читанка (2. изд.), Панчево, 1876.

391



24. Очење или калемљење с листом, Панчево, 1876.
25. Очење или калемљење с листом (2. изд.),
       Панчево, 1876.
26. Повртарство за школу и народ, Панчево, 1878.
27. Наука о земљоделству : опште и посебно ратарство, 
       Београд, 1879.
28. Кромпир, Београд, 1882.
29. Јагода, Нови Сад, 1883.
30. А magyar történelmi alakjai a délszláv költészetben, 
      Сомбор, 1884.
31. Очење или калемљење с листом (3. изд.),
       Панчево, 1884.
32. Мала земљоделска читанка (3. изд.), Панчево, 1885.
33. Воћарство за народ и школу, Нови Сад, 1889.
34. Ливадарство, Нови Сад, 1889
35. Гајење пернате живине, Нови Сад, 1890.
36. Домаћин : (илустровани лист), Београд,
      1890-[1891]
37. Повртар, Београд, 1890.
38. Наука о земљоделству, Београд, 1894.
39. Градинарство, Београд, 1895.
40. Познавање и нега цвећа, Београд, 1895.
41. Мала земљоделска читанка (4. изд.), Панчево, 1901.
42. О производњи раног поврћа, Београд, 1901.
43. О гајењу пиварског јечма, Београд, 1904.
44. Ђубре и ђубрење, Београд, 1907.
45. О производњи раног поврћа (2. изд.),
       Београд, 1913.
46. Наше отровне змије и биљке, Београд, 1909.
47. Воћарство, Београд, 1910.
48. Моја педесетогодишњица књижевнога и 
       културнога рада на унапређењу српске пољске 
       привреде, Београд, 1911.
49. Пољопривредна читанка, Београд, 1911.

Бранко Јокић
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