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Чињенице
(РЗС – Попис 2017/18)

• Располажемо са 5.178.692 ха земљишта од чега је 67,1 %
(3,47 мил. ха)коришћено пољопривредно земљиште – 84%
од те површине користе породична газдинства;
• просечна површина по газдинству је 12,71 ха;
• У Србији има 564.541 газдинстава од којих су 562.896
породична газдинства а 1.645 су газдинства правних лица
и предузетника;
• Од 2012., број пољопривредних газдинстава пао за 9,9 %
док је пољопривредна површина повећана за 1,1 %;
просечни носилац газдинства старији је за две године –
има 61 годину;
• Укупно на газдинствима Србије ради 1.336.940 људи, што
је за 7,3 % мање него 2012.;

Чињенице
(РЗС – Попис 2017/18)
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Образовни профил - доминирају категорије„искуство стечено праксом“ (49%)
и „средње школе“ (45%). На породичним газдинствима на сваких осам
управника само са пољопривредним искуством долази један са вишом
школом или факултетом, док у случају газдинстава са статусом правног лица
на једног управника који има само пољопривредно искуство долази пет
управника са вишом школом или факултетом;
Само 2% газдинстава користи рачунар за вођење газдинства; 2,5 пута више
газдинстава води рачуноводствену евиденцију о пословању на рачунару;
15,6% управника имања су жене;
Наводњава се свега 4,6 %, од могућих 12,6 % обрадивог земљишта од чега су
69,5 % оранице и баште, 20 % воћњаци, 10,1 % остало и 0,4 % виногради;
Пописано је 451.983 ком. двоосовинских трактора што је за 10 % више у
односу на попис 2012.; 80 % пољопривредних газдинстава користи сопствени
трактор али је 86 % трактора старије од 20 година; само 5,3% је старости до 10
година; један трактор просечно обрађује 7,7 ха;
Комбајна има 62.925 ком. од којих је 82,2% старије од 20 година; само 6,4% је
старости до 10 година;

Пољопривредна газдинства
(РЗС – Попис 2017/18)

Пољопривредна газдинства
(РЗС – Попис 2017/18)

НАВОДЊАВАЊЕ
(РЗС – Попис 2017/18)

У садашњим климатским
условима, сушни периоди и
високе температуре,
препознато је као потреба;
Наводњава се свега 4,6 %, од
могућих 12,6 %, обрадивог
земљишта од чега:
- 69 % оранице и баште
- 20 % воћњаци
- 10,1 % остало
- 0,4 % виногради
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У Србији је 451.983
двоосовинских трактора
што је за 10 % више у
односу на пописано
2012. год.;
80 % пољопривредних
газдинстава користи
сопствени трактор али је
86 % трактора старије од
20 година;
један трактор просечно
обрађује 7,7 ха
Комбајна има 62.925 од
којих је 82,2% старије од
20 година

Трактори који не задовољавају ЕУ стандарде
Stage III a/b

Трактори који задовољавају ЕУ стандарде
Stage IV/V

Комбајни и телехендлери

УВОЗ НОВИХ И КОРИШЋЕНИХ ТРАКТОРА
У ПЕРИОДУ 2010.-2019.*
(У КОМАДИМА)

УВОЗ НОВИХ И КОРИШЋЕНИХ КОМБАЈНА И ТЕЛЕСКОПСКИХ МАНИПУЛАТОРА
2010. – 2019.*
(у комадима)

ПРЕГЛЕД УВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА 01.01. ДО 30.09.2019.

Трендови
• Само коришћењем најновијих паметних технологија биће могуће
обезбедити тј произвести довољно квалитетне хране за растућу
светску популацију уз очување природних ресурса;
• Тренд дигиталиазције је захватио и сектор пољопривреде са
циљем повећања продуктивности, ефикасности, профитабилности
а смањења радног оптерећења;
• Компјутери, камере, сенсори – омогућују флексибилна технолошка
решења која резултирају ефикаснијим и сигурнијим радом
машина;
• Различите машине се повезују ISOBUS технологијом;
• Комуникација човек – машина постаје једноставна а све неопходне
информације су човеку доступне у реалном времену с обзиром на
повезаност свих система подршке; Податке са сателитских мапа
обрађују процесори који даље путем сензора управљају радним
процесима машине;

Трендови
• Телеметријска решења добијају све већи значај поготово када су у
питању дијагностика и сервисирање пољопривредних машина;
• Критеријуми за очувањем животне средине и природних ресурса у ЕУ
су све строжији - контрола емисије издувних гасова (од 2020. и
тракторски мотори снаге преко 56 kw морају задовољити стандард
„Stage V“); незаобилазни DOC, DPF, SCR системи за третирање
издувних гасова;
• Алтернативни извори енергије - развијени су мотори који за погонско
гориво користе био дизел, метан или хидроген. Свакако је будућност у
е-гориву заснованом на регенеративној електричној енергији, без
емисије CО₂;
• Заживео је концепт електричних (за мање захтевне снаге) и
хибридних погона где комбинацијом класичног мотора са
сагоревањем и електричног погона добијамо озбиљне перформансе и
за тешке услове рада;

Трендови
• Све је више модела трактора који могу да раде аутономно, а у којима
руковалац само прати и контролише рад;
• JD је први произвео трактор који има еАutoPower - бестепени електромеханички сплит мењач. Уместо хидрауличне јединице сада имамо
два електромотора - осим за погон производе и 100 kw снаге за
прикључне машине;
• За бољу тракцију и мање сабијање земљиште велики трактори се све
више нуде са гусеничним погоном;
• Ергономске кабине су тако опремљене да руковалац путем интерфејса
једноставно и брзо има преглед свих функција машине укључујући и
дијагностику (поглед од 360⁰); Команде су углавном сведене на
Joystick;
• Код комбајна је уочљива све већа понуда хедера са траком (нарочито
у жетви репице); Усавршава се и процес извршаја, континуалног
протока масе, смањења губитака од хедера до сечке, смањења лома
зрна и сламе;

Трендови
• Технологија обраде земљишта се суочава са значајним
изазовима када је у питању ратарство са циљем спрeчавањa
пропадања земљишта, губитка хумуса, болести и штеточина, да
се очува влага тла, побољша доступност храњивих материја и
поједностави оперативност путем дигитално-електронских
уређаја;
• Када је у питању заштита биља, комбинују се методе
механичког сузбијања корова и технологије прскања са циљем
да се примени онолико средства колико је биљци потребно,
што је могуће тачније, са трендом пада активних састојака који
се користе у средствима за заштиту усева;
• Климатске промене су најизражајније у виду недостатка
правовремене влаге. Дугорочно посматрано наводњавање ће
се проширити на све већи број култура и површина; тренд је на
смањивању потрошње и радног притиска воде;

Трендови
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Свако техничко унапређење подразумева већу цену. Ако су машине
опремљене дигиталним и аутоматизованим системима, тада се могу
очекивати цене таквих машина веће за 15 до 40% у односу на такве
конвенционалне машине. Уз разне додатне опције та разлика у цени може
бити и знатно већа;
Правовремено снабдевање оригиналним резервним деловима и техничка
подршка су све значајнији фактор профитабилности;
CEMA (Европско удружење индустрије пољопривредних машина) у свом
извештају за период до 2030. каже да прецизна и дигитална пољопривреда
револуционарно подстичу продуктивност, смањују отпад и проактивно штите
животну средину. Утицај на земљиште ће се огледати кроз уштеде на уносу
воде, ђубрива и пестицида, смањењу емисије CО₂, сабијању тла и
оптимизирању приноса и квалитета у пољопривредној производњи. Све то
има за циљ да помогне обликовању законодавства у ЕУ у корист одрживе
пољопривреде и јачања индустријског и технолошког лидерства у
пољопривредној опреми;
Ипак, примена ових технологија заостаје за темпом примене дигиталних
технологија у другим областима због ограничених маржи пољопривредних
производа и могућности улагања!

Трендови на тржишту Србије
у 2019. години
• Наставак подршке обнављању пољопривредне механизације
од стране државе – националне и Покрајинске мере, ИПАРД,
локалних самоуправа, Задружног савеза...
• Повећање броја увезених нових трактора и трактора за
индустријску монтажу, повећање увоза прикључних машина
• Наставак процеса иностраних улагања у пољопривреду
• Проблем неконтролисаног увоза механизације без ограничења
старости машина
• Усклађивање наших прописа са стандардима ЕУ у погледу
емисије издувних гасова
• Унапређење безбедности у саобраћају
• Наставак активности на образовању управника газдинстава

Извори
•
•
•
•
•

Статистички подаци о увозу Управе царина
Републички завод за статистику – СПГ 2018.
Министарство пољопривреде Р.Србије
Управа за аграрна плаћања
Интерна база података Пословног удружења увозника и
извозника пољопривредне механизације
• Интерна база података листа „Дневник - Пољопривредник“
• Агенција за безбедност саобраћаја
• Agritechnica – Press releases 2019.

Хвала на пажњи !

