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ПОЉОПРИВРЕДА
•• Република
Република Србија
Србија располаже
располаже са
са 55 096
096 646
646 ha
ha
пољопривредног
пољопривредног земљишта
земљишта што
што чини
чини 65.8
65.8 %
% њене
њене укупне
укупне
површине;
површине;
•• Праћење
Праћење индикаторе
индикаторе утицаја
утицаја пољопривреде
пољопривреде на
на животну
животну
средину
средину којим
којим се
се приказује
приказује коришћење
коришћење ђубрива
ђубрива ии средстава
средстава
за
за заштиту
заштиту биља
биља по
по ha
ha обрадиве
обрадиве површине
површине није
није могуће
могуће
услед
услед недостатка
недостатка адекватних
адекватних података;
података;
•• УУ периоду
периоду од
од 2005.
2005. године
године уочава
уочава се
се повећање
повећање површина
површина
које
које се
се наводњавају,
наводњавају, али
али се
се ии даље
даље наводњава
наводњава само
само 0.76
0.76
%
% ораница
ораница ии башта
башта ии 0.38
0.38 %
% воћњака;
воћњака;
•• Иако
Иако се
се укупна
укупна површина
површина на
на којој
којој су
су примењиване
примењиване методе
методе
органске
органске производње
производње знатно
знатно повећала
повећала уу односу
односу на
на 2008.
2008.
годину,
годину, она
она представља
представља свега
свега 0.068
0.068 %
% обрадиве
обрадиве површине
површине
пољопривредног
пољопривредног земљишта
земљишта уу 2009.
2009. години.
години.
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Извештај
Извештајсадржи:
садржи:
 Минерална
Минералнађубрива
ђубрива
 Средства
Средстваза
зазаштиту
заштитубиља
биља
 Наводњаване
Наводњаванеповршине
површине
 Подручја
Подручјапод
подорганском
органском
пољопривредом
пољопривредом
 Сточни
Сточнифонд
фонд
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Податке
Податкедоставили:
доставили:
 Министарство
Министарство
пољопривреде,
пољопривреде,шумарства
шумарства
ииводопривреде
водопривреде
 Завод
Заводза
застатистику
статистику
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СТРУКТУРА ОРАНИЧНИХ ПОВРШИНА
 Праћење
Праћењеструктуре
структуреораничних
ораничних
површина
површинауупериоду
периоду2000-2009.
2000-2009.године
године
показује
показујесмањење
смањењеповршина
површинапод
под
житом
житомса
са64.4
64.4%
%колико
коликојејебило
било2000.
2000.
на
на59.3
59.3%
%уу2009.
2009.години.
години.Повећавају
Повећавају
се
сеповршине
површинепод
подиндустријским
индустријскимбиљем
биљем
са
са11.4
11.4%
%на
на12.2
12.2%
%ууистом
истомпериоду.
периоду.







Жита
Жита59.3%
59.3%
Крмно
Крмнобиље
биље13.8%
13.8%
Индустријско
Индустријско
биље12.2%
биље12.2%
Повртно
Повртнобиље
биље8.3%
8.3%
Остало
Остало6.4%
6.4%

2009
2008
2007

Жита
Индустријско биље
Повртно биље
Крмно биље
Остало

година

2006
2005
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2003
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Структура
Структураораничних
ораничних
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МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА
 Не
Непостоје
постојепоуздани
поузданиподаци
подациоопримени
примениђубрива
ђубривана
напростору
простору
Републике
РепубликеСрбије.
Србије.
 УУИзвештају
Извештајујејеприказана
приказанапроизводња
производњађубрива
ђубривауупериоду
периоду200420042009.
2009.године.
године.
 УУ односу
односу на
на 2007.
2007. годину
годину уочава
уочава се
се смањење
смањење производње
производње
азотних
азотних ии фосфорних,
фосфорних, ђубрива
ђубрива ии повећање
повећање производње
производње мешаних
мешаних
ђубрива.
ђубрива. УУ односу
односу на
на 2008.
2008. годину
годину произвело
произвело се
се мање
мање
комплексних
комплексних ђубрива.
ђубрива.
700000
600000
500000

Азотна ђубрива
Фосфорна ђубрива
Комплексна ђубрива
Мешана ђубрива

t

400000
300000
200000
100000
0
година

2004
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2005

2006

2007

2008

2009

Производња
Производњађубрива
ђубривауу
Републици
РепублициСрбији
Србији
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СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
 Поузданих
Поузданихподатака
податакаоопотрошњи
потрошњисредстава
средставаза
зазаштиту
заштитубиља
биљауу
Републици
РепублициСрбији
Србијинема.
нема.
 УУИзвештају
Извештајусу
суприказани
приказаниподаци
подациоопроизведеним
произведенимпестицидима
пестицидимаии
осталим
осталимхемикалијама
хемикалијамауупољопривреди
пољопривредиуупериоду
периоду2004-2009.
2004-2009.
годинe.
годинe.
 Подаци
Подаци показују
показују да
да јеје уу периоду
периоду од
од 2007.
2007. године
године опала
опала
производња
производња средстава
средстава за
за заштиту
заштиту биља.
биља.
Пестициди и остале хемикалије за
пољопривреду (t)

8000
7500

Производња
Производњапестицида
пестицидаии
осталих
осталиххемикалија
хемикалијауу
Републици
РепублициСрбији
Србији

t

7000
6500
6000
5500
5000
година 2004
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НАВОДЊАВАЊЕ
 УУСрбији
Србијисе
сенаводњава
наводњаваукупно
укупно26
26260
260ha
haповршина,
површина,односно
односно0.76
0.76%
%
ораница
ораницаиибашта,
башта,што
штојејеукупно
укупно25
25035
035hа
hаии0.38
0.38%
%воћњака,
воћњака,што
штојеје
укупно
укупно924
924ha.
ha.
 Од
Одукупне
укупнеповршине
површинеууцентралној
централнојСрбији
Србијисе
сенаводњава
наводњава44130
130hа,
hа,аа
ууВојводини
Војводини22
22130
130hа.
hа.
 Највише
Највишесе
сенаводњава
наводњаваповршинским
површинскимначином
начином11571
571hа,
hа,вештачком
вештачком
кишом
кишом24
24172
172hа
hаииметодом
методомкап
каппо
покап
кап517
517hа.
hа.
 Од
Од2005.
2005.године
годинеуочава
уочавасе
сепораст
порастповршина
површинакоје
којесе
сенаводњавају.
наводњавају.
45000
40000
35000

Војводина
Централна Србија

30000
ha

25000
20000

Наводњаване
Наводњаване
површине
површинеуу
Републици
РепублициСрбији
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ПОДРУЧЈА ПОД ОРГАНСКОМ ПОЉОПРИВРЕДОМ
 Укупна
Укупнаповршина
површинана
накојој
којојсе
сепримењују
примењујуметоде
методеорганске
органске
производње
производњена
наподручју
подручјуСрбије
Србијејеје22876,49
876,49hа,
hа,од
одтога
тога488,22
488,22hа
hајеје
сертификована
сертификованаповршина,
површина,аа22388,27
388,27hа
hајејепољопривредна
пољопривредна
површина
површинауупериоду
периодуконверзије.
конверзије.
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Сертификована
Сертификована
површина
површинапод
под
100 органском
органском
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производњом

воће
крмно биље
зачинско и лековито биље
остало
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СТОЧНИ ФОНД
 Густина
Густинасточног
сточногфонда
фондапо
појединици
јединициповршине
површинепољопривредног
пољопривредног
земљишта
земљиштапредставља
представљаиндикатор
индикаторпритиска
притискана
наживотну
животнусредину.
средину.
 Просторни
Просторнипритисак
притисакизражен
израженкао
каоброј
бројстоке
стокепо
по100
100ha
ha
пољопривредне
пољопривреднеповршине
површинепо
поокрузима
окрузимана
натериторији
територијиРепублике
Републике
Србије
Србије
Број
Бројговеда
говедана
на
100
100ha
ha
пољопривредне
пољопривредне
површине
површине

Број
Бројсвиња
свињана
на100
100
ha
haпољопривредне
пољопривредне
површине
површине
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ХВАЛА НА
НА ПАЖЊИ
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