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• Република Србија располаже са 5 096 646 ha 
пољопривредног земљишта што чини 65.8 % њене укупне
површине; 

• Праћење индикаторе утицаја пољопривреде на животну
средину којим се приказује коришћење ђубрива и средстава
за заштиту биља по ha обрадиве површине није могуће
услед недостатка адекватних података; 

• У периоду од 2005. године уочава се повећање површина
које се наводњавају, али се и даље наводњава само 0.76 
% ораница и башта и 0.38 % воћњака;

• Иако се укупна површина на којој су примењиване методе
органске производње знатно повећала у односу на 2008. 
годину, она представља свега 0.068 % обрадиве површине
пољопривредног земљишта у 2009. години.
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СТРУКТУРА ОРАНИЧНИХ ПОВРШИНА

Жита 59.3%
Крмно биље 13.8%
Индустријско
биље12.2%
Повртно биље 8.3%
Остало 6.4%
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Праћење структуре ораничних
површина у периоду 2000-2009. године
показује смањење површина под
житом са 64.4 % колико је било 2000. 
на 59.3 % у 2009. години. Повећавају
се површине под индустријским биљем
са 11.4 % на 12.2 % у истом периоду.
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МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА

Не постоје поуздани подаци о примени ђубрива на простору
Републике Србије.
У Извештају је приказана производња ђубрива у периоду 2004-
2009. године. 
У односу на 2007. годину уочава се смањење производње
азотних и фосфорних, ђубрива и повећање производње мешаних
ђубрива. У односу на 2008. годину произвело се мање
комплексних ђубрива.

Не постоје поуздани подаци о примени ђубрива на простору
Републике Србије.
У Извештају је приказана производња ђубрива у периоду 2004-
2009. године. 
У односу на 2007. годину уочава се смањење производње
азотних и фосфорних, ђубрива и повећање производње мешаних
ђубрива. У односу на 2008. годину произвело се мање
комплексних ђубрива.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2004 2005 2006 2007 2008 2009година

t

Азотна ђубрива
Фосфорна ђубрива
Комплексна ђубрива
Мешана ђубрива

ПОЉОПРИВРЕДА www.sepa.gov.rs

Производња ђубрива у
Републици Србији
Производња ђубрива у
Републици Србији



СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Поузданих података о потрошњи средстава за заштиту биља у
Републици Србији нема. 
У Извештају су приказани подаци о произведеним пестицидима и
осталим хемикалијама у пољопривреди у периоду 2004-2009. 
годинe. 
Подаци показују да је у периоду од 2007. године опала
производња средстава за заштиту биља.
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НАВОДЊАВАЊЕ

У Србији се наводњава укупно 26 260 ha површина, односно 0.76 % 
ораница и башта, што је укупно 25 035 hа и 0.38 % воћњака, што је
укупно 924 ha. 
Од укупне површине у централној Србији се наводњава 4 130 hа, а
у Војводини 22 130 hа. 
Највише се наводњава површинским начином 1 571 hа, вештачком
кишом 24 172 hа и методом кап по кап 517 hа.
Од 2005. године уочава се пораст површина које се наводњавају. 

У Србији се наводњава укупно 26 260 ha површина, односно 0.76 % 
ораница и башта, што је укупно 25 035 hа и 0.38 % воћњака, што је
укупно 924 ha. 
Од укупне површине у централној Србији се наводњава 4 130 hа, а
у Војводини 22 130 hа. 
Највише се наводњава површинским начином 1 571 hа, вештачком
кишом 24 172 hа и методом кап по кап 517 hа.
Од 2005. године уочава се пораст површина које се наводњавају. 

Наводњаване
површине у
Републици Србији

Наводњаване
површине у
Републици Србији

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008година

ha

Војводина
Централна Србија

ПОЉОПРИВРЕДА www.sepa.gov.rs



ПОДРУЧЈА ПОД ОРГАНСКОМ ПОЉОПРИВРЕДОМ

Укупна површина на којој се примењују методе органске
производње на подручју Србије је 2 876,49 hа, од тога 488,22 hа је
сертификована површина, а 2 388,27 hа је пољопривредна
површина у периоду конверзије.
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СТОЧНИ ФОНД

Густина сточног фонда по јединици површине пољопривредног
земљишта представља индикатор притиска на животну средину.
Просторни притисак изражен као број стоке по 100 ha 
пољопривредне површине по окрузима на територији Републике
Србије
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