
Мачванска област
са највећим бројем
грлауСрбији

Резулати пописа пољопри-
вреде показли су да Мачванска
област има највећи број грла у
Србији - 80.495. На првом ме-
сту је и по броју товљеника,
укупно 400.465.

Мачванска област има
44.663 регистрованих дома-
ћинстава, по чему је на другом
месту, одмах иза Златиборске
области. Такође, на другом ме-
сту је по броју тракгора - 23.893.
Ова област је на осмом месту по
коришћењу пољопривредног
земљишта, где се обради укуп-
но 160.361 ха.

„Лична карта" Мачве изгле-
да овако: просечан посед је 3,6
хектара, свако газдинство у про-
секу има 1 ,8 говеда, 8,9 свиња и
3,6 оваца. На осмом месту је по
коришћењу пољопривредног
земљишта, где се обрађује
160.361 ха.

Ови подаци показују да Мач-
ванска област има најинтензив-
нију сточарску производњу у
Србији.

-Ми нисмо препознатљиви
по продаји житарица, јер све
што се произведе користи се за
исхрану стоке. И то није до-
вољно, јер пољопривредници
због недостатак сточне хра-
не, морају да је купују. Због
тога је ово подручје било по-
себно погођено сушом про-
шле године. Обзиром да смо

први по сточарству у Србији,
треба да имамо и посебну по-
литику развоја пољопривреде

у овој области. Креатори так-
ве политике, морају имати на
уму да она не може бити уни-
формисана, већ селективна.
Ово је изразито сточарски
крај са потенцијалима и за
развој и у другим областима.
Ми имамо велике потенцијале
за развој воћарства, јер су бре-
жуљкасти терени у Поцерини
иделани за то - каже Предраг
Срдановић, директор Дирек-
ције за пољопривреду града
Шапца.

Према речима Срдановића,
све је већи број газдинстава

коЈа имаЈу преко 20 грла и 200
товљеника. Полако долази и до
укрупњавања произвођача, од-
носно смањује се број држаоца
стоке. Занимљив је пример села
Маова које има више грла него
становника. У селу од 620 ста-
новника има 960 грла.

-УМачванској областисвеје
више домаћинстава која имају
велику производњу у сточарст-
ву са савременим фармама и
уредним здравственим серти-
фикатима. Расни састав стоке је
изузетно квалитетан, на чему се
радило задњих 10 година - каже
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