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УВОД – Пољопривредни сектор је главни извор притиска
на животну средину Европе
- Пољопривредници представљају само 4,7% радно активног
становништва ЕУ, али управљају са скоро половином територије
ЕУ.
- Ерозија водом и ветром утиче на близу 15% земљишта ЕУ, са
специфичним проблемима концентрисаним у медитеранским
областима и источној Европи.
- Емисије гасова стаклене баште из пољопривреде су опале широм
Европе од 1990. године.
- Климатске промене је кључни фактор који утиче на недавно уочене
процесе као што су промене у фенологији, дужини вегетације.
- Генерално, повећање приноса условљено климом очекује се
углавном у северној Европи (око 10%), док се смањење (од 10%
или више) очекује у Медитерану и на југозападу Балкана.

УВОД- Уз заштиту природних ресурса пољопривреда је
јача и конкурентнија
• Коришћено пољопривредно земљиште у ЕУ 27 показује смањење у
периоду 2003-2007. године од 0,18%.
• Наводњаване површине у медитеранским земљама чланицама ЕУ
порасле су за око 20% између 1990. и 2005. године, док су опале у
северним и источноевропским земљама.
• Дифузно загађење из пољопривреде обезбеђује око 30-40% оптерећења
азотом и 50-60% оптерећења фосфором у сливу Дунава.
• Укупан биланс нутријената (вишкови азота) на пољопривредном
земљишту показују тренд опадања, чиме се потенцијално смањује
притисак на животну средину, на земљиште, воде и ваздух.
• Типови станишта везани за агро-екосистеме генерално имају релативно
лоше стање очуваности, процењено је да је само 7% са добром
очуваношћу, у поређењу са 17% за типова станишта који нису везани за
агро-екосистеме.

Земљишни ресурси
Да ли је:
-

20 % површине земље
превише хладно,
25 % сувише суво,
20 % превише стрмо или
превише плитко,
5 % превише влажно и
10 % са сувише ниском
плодношћу за пољопривредну
производњу;

Процењује се да је 20 % светског
земљишта обрадиво.

Да ли има довољно доступног земљишта на глобалном и националном
нивоу да произведе храну која ће бити потребна за будуће популације?
Где се налазе резерве
земљишта?
Који је њихов производни
потенцијал?
Којим усевима они
одговарају?
Које су технологије
потребне за њихов развој?
Да ли је њихова употреба
одржива?
Који ће бити ефекти
промена у коришћењу
земљишта?

ИНДИКАТОРИ
КАДА СУ НАСТАЛИ
• 2000. године Европска Комисија је објавила документ „Indicators for the Integration of
Environmental Concerns into the Common Agricultural Policy” (COM (2000) 20 final)

ДАЉИ РАЗВОЈ
• 2002 -2005. год. ЕК је покренула пројекат под називом IRENA (Indicator Reporting on the
Integration of Environmental Concerns into EU Agriculture Policy) – 35 индикатора
• OECD, EUROSTAT-a, EEA и EU Research Programmes-ELISA

РЕЗУЛТАТ

• Документ „Development of agri-environmental indicators for monitoring the integration of
environmental concerns into the common agricultural policy” (COM(2006) 508 final)
• Сет од 28 индикатора, који садрже 26 IRENA индикатора и два нова индикатора

DPSIR оквир за пољопривреду (COM(2000)20 final)

САДРЖАЈ ОРГАНСКОГ УГЉЕНИКА У ЗЕМЉИШТУ

•

45 % земљишта Европе има низак или
веома низак садржај органског угљеника

•

74 % земљишта у Јужној Европи у
површинском слоју има мање од 2 %
садржаја органског угљеника

•

У Републици Србији највећи број узорака
(53,14 %) у оквиру контроле плодности
има низак садржај органског угљеника

•

Мале промене садржаја ОМ у земљишту
могу утицати на дугорочну одрживост
екосистема, глобалну резерву угљеника и
на концентрацију атмосферског CO2

Садржај органског угљеника (ОС у %)
• У 2015. години анализирано укупно
90.532 узорака са пољопривредних
површина на територији Републике
Србије
• Низак садржај (1,1-2 %) органског
угљеника има 53,14 % узорака
• Средњи садржај (2,1-6 %) органског
угљеника има 39,36 % узорака

• Веома низак садржај (<1 %) органског
угљеника има 5,24 % узорака

Профит на фармама од органске материје

Унапређивање управљања органском материјом на
фармама може донети профит између 35 и 75 €/ha
годишње у зависности од пољопривредног система. У
неким случајевима профит достиже и до 115 €/ha.
Недавне студије показују да се профит од адекватног
управљања органском материјом у земљишту
остварује већ након 2 до 5 година.
Профит варира у зависности од пољопривредног
система на фарми. Досадашње испитивање на
фармама на којима је унапређен систем управљања
органском материјом показало је финанскијску добит
на 85 % фарми.

УПОТРЕБА ЂУБРИВА

 Од укупног броја евидентираних
газдинстава 84,93% је ђубрило своје
парцеле.
 Минерална ђубрива су примењена на
66,86%
од
укупне
обрадиве
површине, чврсти стајњак на 10,79%
и течни стајњак или осока на 0,76%.
 Највећи број газдинстава је одлагало
чврсти
стајњак
на
отвореном
(95,04%), течни стајњак је у
затвореним
лагунама
одлагало
29,65% газдинстава, а осоку је
37,45% газдинстава одлагало у
покривеним лагунама.

НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПОВРШИНА

 У односу на укупно коришћену
пољопривредну површину у
2014. години наводњавало се
1,30% површина.
 У односу на површину
покривену системима за
наводњавање удео
наводњаваних површина износи
57,65%.

ПОТРОШЊА ФИНАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ

 У односу на укупну потрошњу
финалне енергије, најмањи удео у
односу на учешће осталих сектора
има сектор пољопривреде и то 2%.
 Удео
домаћинстава
је
36%,
индустрије 25%, саобраћаја 26% и
осталих делатности 10%.
 У структури потрошње енергије у
пољопривреди, највеће учешће има
потрошња нафтних деривата и то
64,57%.

КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДИ

 Пољопривредне површине заједно са
природним
травнатим
пределима
обухватају укупно 4.519.504 ha, односно
58,24% територије земље (CLC 2012).
 Укупна површина конверзије износи
11.367 ha.
 Највише пољопривредног земљишта у
овом периоду заузело је урбано
подручје.
 Углавном су заузимана земљишта под
пашњацима, као и мешовита
пољопривредна подручја.

КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДИ
 Према попису пољопривреде 2012.
године од укупне површине Републике
Србије 49,8% заузима пољопривредно
земљиште са 3.861.477 ha.
 Oд ове површине коришћено је 89%,
односно 3.437.423 ha.
 Према
последњим
подацима
Републичког завода за статистику за
2014.
годину
од
коришћеног
пољопривредног земљишта оранице и
баште заузимају 74%.
 У оквиру ораница и башти највеће
површине заузимају жита 70%.

ПРОМЕНА ЗЕМЉИШНОГ ПОКРИВАЧА
 Анализа промена начина
коришћења земљишта према
CLC бази у периоду 2006-2012.
године показује да су највеће
промене присутне у оквиру
пољопривредних површина које
се смањују за 4.391 ha.
Порекло урбаног земљишта исказано кроз % различитих
категорија земљишта коме је извршена пренамена у периоду 19902000. године

Порекло урбаног земљишта исказано кроз % различитих категорија Порекло урбаног земљишта исказано кроз % различитих категорија
земљишта коме је извршена пренамена у периоду 2006-2012. године
земљишта коме је извршена пренамена у периоду 2000-2006. године

ДОМИНАНТНА КАТЕГОРИЈА СТОКЕ

 Говеда
су
у
свим
окрузима
доминантна категорија стоке (број
условних грла на 100 ha коришћеног
пољопривредног земљишта), осим у
Сремском округу где је доминантна
категорија свиња.
 Повећање
броја
доминантне
категорије стоке – говеда уочава се за
Западнобачки,
Јужнобанатски,
Подунавски, Борски, Поморавски и
Зајечарски округ.

ЕМИСИЈА АЗОТ-СУБОКСИДА И МЕТАНА У ПОЉОПРИВРЕДИ

 Емисија метана и азот-субоксида
потиче
од
биљних
остатака,
животиња и ђубрива (минерална и
органска).
 Према
прикупљеним
подацима
емисија метана (СН4) у сектору
пољопривреде и друге употребе
земљишта опада, а емисија азотсубоксида (N2O) је са благим
осцилацијама у истом сектору у
периоду од 1990-2013. године.

ЗАГАЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ПЕСТИЦИДИМА

 У 2014. години испитан је садржај
остатака пестицида у 100 узорака
са територије централне и источне
Србије.
 Добијени резултати показују да je
нађени
садржај
скоро
свих
испитиваних једињења на ниском
нивоу.

АГРОБИОДИВЕРЗИТЕТ

 Анализа аутохтоних врста и раса
домаћих животиња које се срећу у
Републици Србији, када је у питању
величина популације, показује да су
многе угрожене и да могу нестати.
 Успешни програми развоја
сточарства у будућности захтеваће
подједнако повећање
продуктивности и одржавање
локално адаптираних раса.

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОБЛАСТИ ВИСОКЕ
ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

 Земљишта високе природне
вредности заузимају око 11.872
km2 пољопривредног
земљишта у Републици
Србији.
 То одговара уделу од око 19%
укупног пољопривредног
подручја и 13% укупне
територије Републике Србије.

СТАЊЕ ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
 Индикатор приказује стање
плодности
пољопривредног
земљишта на основу основних
агрохемијских параметара, а у
циљу обезбеђивања правилне
употребе
минералних
и
органских ђубрива.
 супституционална киселост
(рН у KCl),
 CaCO3 (%),
 хумус (%),
 N (%) и
 лакоприступачни
облици
фосфора (P2O5 - mg/100g) и
калијума (K2O - mg/100g).

НИТРАТИ У ВОДИ
 Побољшање
квалитета
воде
водотока у погледу нитрата је у
сливном подручју Саве и на целој
територији Републике Србије у
периоду 2005-2014. године.
 Нитрати у рекама имају веома ниске
концентрације. Квалитет воде на
свим мерним местима припада
одличном и добром еколошком
статусу.
 Анализа индикатора показује да се
квалитет
водотокова
Републике
Србије константно побољшава у
периоду 2007-2014. године.
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