
ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Бог нам даје, али ми не узимамо
Сеоска домаћинства у Србији у просеку распо-
лажу са 4,5 хектара земље, једном кравом, три
овце, четири свиње и мање од једног трактора.
На територији Европске уније једно пољопри-
вредно газдинство просечно користи 1 8 хектара
земљишта, док је у Србији то четири пута мање
За разлику од пописа становништва
2011. године, на прелиминарне
резултате пописа пољопривреде
чекало се знатно дуже - три и по
месеца. С обзиром да је реч о уоп-
штено обрађеним по-
дацима који се тичу
превасходно читаве те-
риторије Србије, детаљ-
није резултате тек тре-
ба очекивати. Но, из-
весни генерални за-
кључци већ су изводљи-
ви.

Оно што је сада поз-
нато је да је на подруч-
ју читаве државе у по-
љопривредне сврхе ис-
коришћено 3,355 мили-
она хектара, које се об-
рађује саукупно нешто
више од 400.000 тракто-
ра (у Шумадијском о-
кругу око 19.000). Када
је у питању сточарство, евиденти-
ранје иукупан број грларазличи-
те стоке. Живинаје, наравно, неу-
поредиво најбројнија, а одмах иза
следи узгој животиње на чији рачун
је и створена држава Србија пар ве-
кова раније - свиња. Оваца је дупло
мање него омиљене српске жи-
вуљке, говеда дупло мање него ова-
ца.

Занимљиво је да се српски мед
добија из готово 700.000 кошница,
а као најмање атрактиван, делом
можда и због нешто веће захтев-
ности при чувању, позиционирао се
узгој коза.

У поређењу са осталим окру-
зима широм Србије, по искори-
шћености пољопривредног зе-
мљишта Шумадија се сврстава у
групу просечних (1 10.862 хекта-
ра), у којима се експлоатише 100-
150 хиљада хектара, заједно са

браничевским, колубарским, бе-
оградским и моравичким окру-
гом. Та искоришћеност, разу-
мљиво, опада од севера и Војво-
дине ка југу, те су на зачељу пи-
ротски и топлички крај са мање од
50.000 хектара. По броју газдин-
става такође се убрајамо у просек
са њих 27.000. Иначе, одукупног
броја газдинставау Србији готово
половина располаже земљом по-
вршине до два хектара.

Гледано по свакој од грана сто-
чарства, искристалисале су се по-
деле на крајеве у којима се искљу-
чиво гаје свиње, говеда, овце, козе.
Краве су данас најпопуларније у
Мачви, где је стационирано свако
десето грло у Србији, при том гото-
во половина укупног броја грла у
Србији налази се на подручју Шу-
мадије и Западне Србије, чему у-
многоме кумују златиборски и пе-

штерски крајеви. Само Шумадиј-
ски округ опет спада у осредње са
око 42.500 грла. Свињогојством се
у највећој мери баве Војвођани, на-
рочито Сремци, Мачвани и живаљ
Бачке. Ни ту се Шумадинци нису
прославили, супротно увреженом
мишљењу, са мање од пола свиње
по једном становнику.

Живина је такође најзаступље-
нијау панонским крајевима Срби-

је, али се зато Шумади-
ја може подичити раз-
вијеним пчеларством и
узгојем оваца, у чему
је у врху. По броју ова-
ца (131.536) налазимо
се иза неприкоснове-
них Ера, Колубараца и
Мачвана, те једино у
ове четири области број
грла прелази 100.000.
Златиборци предњаче и
у производњи меда са
близу 50.000 кошница, а
ми се можемо подичи-
ти да смо у првих шест
(33.608). Најзад, по бро-
ју коза рекордери су
Врањанци и Пироћанци

са по петнаестак хиљада грла, ду-
пло више од онога чиме распола-
же шумадијски крај.

Када се изведе просек по једном
регистрованом газдинству у Ср-
бији, испада да свако домаћин-
ство располаже са 4,5 хектара зе-
мљишта, једном кравом, три овце,
четири свиње, једном кошницом и
мање од једног трактора. Ако се ис-
коришћено пољопривредно земљи-
ште подели са укупним бројем
становника Србије, онда се долази
до податка да се по глави станов-
ника искоришћава свега пола хек-
тара. Уколико изузмемо Београд,
Шумадија се налази при дну ле-
ствице по овом параметру са 38
ари по једном житељу, раме уз ра-
ме са расинском, подунавском,
пчињском, јабланичком и нишав-
ском облашћу. О каквим размера-
ма неискоришћености српске по-
љопривреде говоримо казује чиње-
ница да на територији Европске у-
није једно пољопривредно газдин-
ство у просеку користи чак 18 хек-
тара, четири пута више него наше.

Иако већ сада резултати делују
забрињавајуће, чешање по глави ће
се понављати сукцесивно са обја-
вом посебних резултата до краја
2014. Године, кадаћемо, између о-
сталог, сазнати нешто више о бро-
ју газдинстава према величини и
статусу, наводњаваним површи-
нама и употреби ђубрива, броју
стоке, пољопривредној механиза-
цији, радној снази на газдинстви-
ма.
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ШУМАДИНЦИ СУ НАЈВИШЕ ПОСВЕЋЕНИ ОВЧАРСТВУ И ПЧЕЛАРСТВУ


