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Према подацима добиЈеним приликом Пописа по-
љопривреде Мачванска област, са 80. 495 грла, има
најинтензивнију сточарску производњу у Србији

Резултати пописа пољопривреде показали су да Ма-
чванска област са 80. 495 грла и 400.465 товљеника,
заузима прво место у Србији. По броју регистрованих

домаћинстава, 44. 663, налазимо се одмах иза Златиборског
округа, док смо са 23. 893 трактора, такође на другој пози-
цији у Републици.

Просечна величина поседа је 3,6 хектара, а свако га-
здинство у просеку броји 1,8 говеда, 8,9 свиња и 3,6 оваца.
Када је реч о коришћењу пољопривредног земљишта, са
просечном обрадом 160.361 хектара Мачванска област је
осма у Србији.

- Имамо најинтензивнију сточарску производњу у Срби-
ји. Због тога треба осмислити посебну политику развоја
пољопривреде у овој области. Креатори такве политике,
морају имати на уму да она не може бити униформисана
већ селективна - истакао је директор шабачке Дирекције
за пољопривреду Предраг Срдановић, и посебно истакао
податак да у последње време долази до укрупњавања га-
здинстава, те да се у последњих десет година изузетно ра-
дило на побољшању квалитета расног састава стоке.

- Све више је произвођача који имају преко 20 грла и
преко 200 товљеника. Мења се структура газдинстава. До-
лази до укрупњавања. Све је више домаћинстава који има-
ју велику производњу у сточарству са савременим фарма-
ма и уредним здравственим сертификатима. Занимљив је
пример села Маови, где има више грла него становника.
Односно, у селу које броји 620 житеља, имамо 920 грла -

каже Срдановић и напомиње да овај крај, поред сточарства
поседује могућности за интензиван развој и других пољо-
привредних грана.

- Мећутим, иако смо пре свега сточарски крај, ова област
има изузетне потенцијале за развој и у другим областима.
Брежуљкасти терени Поцерине су идеални за развој воћар-
ства. Град је то препознао, и последњих година доста се ула-
же у унапређење воћарске прпозводње - истиче Срдановић.
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