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Резиме 

 
Под здравом храном подразумевају се намирнице које доприносе физиолошкој 

и психолошкој равнотежи организма као и оптималној отпорности на стрес, 

инфекцију и болести. Мисли се на специфичну производњу хране, без употребе 

пестицида и осталих хемикалија. Намирнице добијене на овај начин без сумње 

су најздравије, али их треба консумирати што свежије, јер се без вештачких 

средстава не могу дуго одржати. Углавном се под органском храном мисли на 

воће и поврће, али понекад овај израз употребљавамо и за храну животињског 

порекла (када су животиње отхрањене на здрав и природан начин).  

 

Органску храну ћете најлакше набавити на пијацама или, ако имате среће, код 

рођака на селу. Пожељно је разговарати са пољопривредником о методима које 

користи у производњи, да бисте били сигурни шта купујете. У развијеним 

земљама постоје специјализоване пијаце са органским намирницама. Било је 

најава тога и код нас, али засад добра идеја још није спроведена у дело.  

 

Када је реч о органској храни животињског порекла, правила су следећа: у 

исхрани животиња не смеју се користити хормони који вештачки поспешују 

раст, ни било какви лекови, као ни остала вештачка средства.  

 

Може ли органска храна заиста повољно утицати на здравље? Својим 

истраживањем и теренским радом тврдим да може! 

 

Ако се у великој мери храните органском храном, то је најбољи начин да ниво 

токсина у свом организму сведете на минимум. У уобичајеној пољопривредној 

производњи превише је токсина у виду пестицида и разних метала, који утичу 

повољно на трајност намирнице, али свакако неповољно на свеукупно здравље. 

Неки од њих повећавају ризик од разних болести - нервних обољења, канцера и 

др. Намирнице произведене на органски начин садрже много виши ниво 

хранљивих састојака, као што су протеини, витамин Ц и многи минерали. У 
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једном научном пројекту, стручњаци су се позабавили конкретним предностима 

органске у односу на неорганску храну. 

 

Вреди се потрудити и укључити што више органских намирница у исхрану. 

Врло брзо ћете приметити позитиван утицај на здравље читаве породице. 

 

Да би се данашње стање поправило у свим аспектима потенцијала производње 

здраве хране, неопходне су организоване акције шире друштвене заједнице као 

и ангажовање стручњака из различитих области. 

 

Кључне речи: здрава храна, намирнице, природни ресурси, органска храна, 

болести, укључити, позитиван утицај. 
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Summary 

 
Under healthy diet means foods that contribute to physiological and psychological 

equilibrium of the body as well as the optimal stress, infection and disease. This refers 

to the specific food production without the use of pesticides and other chemicals. 

Foods obtained in this way without a doubt the healthiest, but you should consume 

fresher, because without artificial means can not long sustain. Mainly used for organic 

food thoughts on fruits and vegetables, but sometimes the term is also used for food of 

animal origin (when the animals are being brought up in a healthy and natural way). 

 

Organic Food easiest way to get at the markets or, if you're lucky, with relatives in the 

countryside. It is preferable to talk to farmers about the methods used in 

manufacturing, to make sure what you are buying. In developed countries, there are 

specialized markets with organic ingredients. It was an announcement that in our 

country, but so far has not been a good idea implemented. 

 

When it comes to organic foods of animal origin, the rules are as follows: in animal 

feed should not be used hormones to artificially stimulate growth, nor any drugs, or 

other artificial means. 

 

Can organic food really positive influence on health? His research and field work that 

can be hard! 

 

If you are largely fed organic food, it is best that the level of toxins in the body to a 

minimum. In normal agricultural production is too toxins in the form of various 

metals and pesticides, which has a positive effect on the durability of foods, but 

certainly adversely affect overall health. Some of them may increase the risk of many 

diseases - nerve diseases, cancer and others. Foods produced organically contain 

much higher levels of nutrients such as protein, vitamin C, and many minerals. In a 

scientific project, the experts addressed the specific advantages of organic compared 

to inorganic food. 
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Worth a try and include as many organic foods in the diet. Very soon you will see a 

positive impact on the health of the whole family. 

 

In order to improve the present situation in all aspects of food production potential, 

necessary actions were organized wider community as well as the involvement of 

professionals from various fields. 

 

Keywords: healthy food, groceries, natural resources, organic food, disease, include a 

positive impact. 
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Увод 

 
Мастер рад који предајем јавности настао је као резултат мог вишегодишњег 

интересовања за проблематику здраве хране у Републици Србији. Рад је такође 

настао из потребе да свим читаоцима помогнем да схвате колико је здрава храна 

значајна за фукционисање човековог организма уопште. У овом раду ћу 

покушати да вам представим какве потенцијале има Република Србија у 

производњи здраве хране са географског аспекта. То ћу покушати да вам 

дочарам описивањем потенцијала у Србији уопште, коришћење 

пољопривредних капацитета у прошлости као и потенцијала у будућности. Кроз 

детаљно проучавање литературе и теренског истраживања, увидео сам, а и 

посебно ме је забринуо пад обрадивих површина у Србији за око 350.000 

хектара у протеклом времену (1992. до 2002. године) или са 0,39 на 0,35 хектара 

по становнику.  

 

Очигледно да се недомаћински и нерационално понашамо према овом 

пољопривредном ресурсу који смо само позајмили од будућих генерација. Они 

нам ту потрошњу неће опростити.  

 

Ми сад морамо да размишљамо глобално, али се мора деловати локално! 

 

Производња правилне и здраве исхране постала је један од најважнијих 

проблема савременог човека. У модерној породици, у којој су оба родитеља 

запослена, због начина живота и стечених навика, жене и мушкарци нису у 

могућности да спреме здраву храну детету. Ми, који смо имали срећу да 

одрастемо са мамама и бакама које нису биле запослене, знамо вредност 

брижљивог и посвећеног. Човеково здравље, креативност, ефикасност и 

расположење директно су условљени начином исхране који свакодневно 

примењује. Правилна и здрава исхрана помаже појединцу да се лакше суочи са 

животним тешкоћама и да се заштити од многобројних физичких и психичких 

болести. Здрава исхрана у породици омогућава много правилнији физички и 

духовни развој деце и више радости и љубави у међусобној комуникацији и 

заједничком животу. припремања сваког оброка. 
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Онакви смо какву храну узимамо ! 

 

Од производње здраве хране сви би имали користи. Наша органска храна може 

да се извезе у земље Европске Уније где је већ уочено да су људи, који редовно 

користе органске производе, здрави. Органска производња у суштини има циљ 

да се уз квалитетну производњу очува животна средина, што је још један важан 

аспект. Успешни привредни развој, очувана природа и здравији људи – питање 

је само да ли ћемо искористити те могућности?  

 

Још је познати грчки лекар Хипократ рекао: "Твоја храна биће твој лек". 

 

Са жељом да ми одобри израду мастер рада са темом која обрађује здраву 

храну, обратио сам се доценту др Татјани Ђекић. После разговора доцент ми је 

предложио тему: ''Потенцијали Републике Србије у производњи здраве хране са 

географског аспекта'''. 

 

Рад се састоји из шест делова: 

 

У првом делу је приказан географски положај, облик и величина Републике 

Србије. 

У другом делу сам обрадио физичко-географске карактеристике Републике 

Србије. 

У трећем делу су приказани појмови здраве и органске хране. 

У четвртом делу су комплетно представљени потенцијали здраве хране у 

Републици Србији са географског аспекта.. 

У петом делу су приказана истраживања производње здраве хране и шта све 

делује на њу. 

У шестом делу је скренута пажња на будућност производње здраве хране у 

Републици Србији. 
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Мастер рад сам радио по општим и стручним упутствима др Татјане Ђекић, 

доцента Природно-математичког факултета у Нишу. Овом приликом желим да 

јој изразим велику захвалност као ментору, као и свим организацијама и 

установама које су ми пружиле велику помоћ приликом прикупљања података 

са овог простора.  

 

Такође, посебну захвалност, морам изразити својим родитељима, који су одувек 

били уз мене и омогућили ми да се несметано школујем и постижем завидне 

резултате кроз целокупно школовање. Хвала им за све од срца! 
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1. Географски положај и величина 
 

Србија је континентална земља која се налази у југоисточној Европи, на 

централном делу Балканског полуострва, између 41°53′ и 46°11′ северне 

географске ширине и 18°49′ и 23°00′ источне географске дужине. Због дела 

Панонске низије на северу, Србија припада и региону средње Европе, а 

географски и климатски својим јужним делом се убраја и у медитеранске земље. 

Србија је на раскрсници путева Источне и Западне Европе који моравско-

вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу 

Азију и на Блиски исток. Европски саобраћајни коридори 7 (Дунав) и 10 

(друмски и железнички) прелазе преко територије Србије и укрштају се у 

Београду. 

Главни град Србије, Београд лежи на Дунаву, пловном путу који повезује 

западне и средњоевропске земље са земљама Источне Европе. У његову луку 

долазе бродови из Црног мора, а преко канала Рајна – Мајна – Дунав нашао се у 

средишту главног пловног пута у Европи: Северно море – Атлантик – Црно 

море. Веза са Јадранским морем је железничка пруга Београд – Бар. У Београду 

је и Аеродром “Никола Тесла”, који се налази на раскрсници главних европских 

ваздушних путева. 

Дужина граница Србије је 2114,2 км. На истоку Србија се граничи са Бугарском, 

на североистоку са Румунијом, на северу са Мађарском, на западу са Хрватском 

и Босном и Херцеговином, на југозападу са Црном Гором, а на југу са 

Албанијом и Македонијом. (Републички завод за статистику -  

http://webrzs.stat.gov.rs). 

Прилог 1. Географска карта Србије 

 

 

 

 

 
 

 

Извор: http://www.kartasrbije.com/ 

http://www.kartasrbije.com/
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ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 
Битна физичко-географска обележје територије Републике Србије резултат су 

дуге геолошке историје, посебног географског положаја, снажних тектонских 

покрета и специфичних климатских обележја. На развој пољопривреде на 

територији Србије утицу природни и друствени фактори. У групу природних 

фактора спадају: рељеф, земљиште, клима, вода и вегетација. Човек, односно 

становништво спада у групу главних друштвених фактора који утицу на развој 

пољопривреде а самим тим и на производњу здраве хране. Јер од односа људи у 

производњи, од примене савремене технике зависи степен развијености 

пољопривреде. Пракса је показала да најнеповољније природне услове човек 

мозе кориговати и својим радом битно побољшати, и обратно. Конкретни 

примери нас упозоравају да и најповољније природне услове за развој 

производње здраве хране, својом непажњом, нетручношцу И детруктивним 

радом човек може погоршати.  

 

 

2.1. Геотектонске и геоморфолошке карактеристике 

 
Висија заузима већи део укупне површине наше земље, па је она самим тим  

претежно планинска земља. Највећи део висије налази се јужно, а низије 

северно од Саве и Дунава. Висију претежно чине валовита побрђа, дна виших 

котлина и ниске и средње планине, али знатна пространства заузимају и високе 

планине. Највиши врх Србије је Ђеравица на Проклетијама 2656 м, а најнижа 

тачка континенталног дела земље је код ушћа Тимока свега 28 м надморске 

висине. Две највише планине у средишњој Србији су Стара планина и  

Копаоник. Најкрупнији облици рељефа настали су деловањем унутрашњих 

сила, набирањем и раседањем Земљине коре. То су тектонски облици рељефа – 

веначне и громадне планине и котлине. 

 

Најстарије копно на Балканском полуострву, које се због поремећаја у Земљиној  

кори најраније издигло из Светског мора, јесте родопско копно. Оно је 

заузимало и заузима простор данашње југозападне Бугарске, источне 
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Македоније, део северне Грчке, а у Србији шири појас са обе стране Јужне 

Мораве и ужи појас са обе стране Велике Мораве. Издизање родопског копна 

резултат је набирања дебелих наслага морског талога. Тако су настале 

најстарије веначне планине на простору данашњег Балканског полуострва.  

Истовремено се на северу од родопског копна издигло и панонско копно. 

У току стотина милиона година на западу и на североистоку од родопског копна  

постојала су мора. Она су била делови старог Средоземног мора, Тетиса, које је 

тада плавило данашњу јужну Европу и јужну Азију. У морским басенима 

таложене су седиментне стене, највише кречњаци. Нови велики поремећаји у 

Земљиној кори збили су се пре око шездесет милиона година. Тада су морски 

талози издигнути и наборани, па су, уз старо родопско и панонско копно, 

настала нова. Западно од родопског копна набране су  Динарске и Шарске (даље 

на западу и Алпске), а на североистоку Карпатско – балканске планине. 

Набирање је било праћено и раседањем, па су између набраних планина 

створене и многе котлине. Истовремено су  поремећаји захватили и родопско 

копно, па су његовим раседањем настале громадне планине и котлине. У овом 

периоду спустило се између великих раседа старо панонско копно и тако је 

настала велика панонска котлина – потолина. У њу је продрла вода из Тетиса, 

па је тако настало Панонско море. Касније је ово море претворено у језеро, из 

којег је пре око 200.000 година вода отекла преко Ђердапске језероузине. Дуго 

после стварања, све котлине у нашој земљи биле су испуњене водом, односно ту 

су била језера. Језера у котлинама које сада припадају сливу Црног мора  била  

су повезана отокама са Панонским језером , па су његовим отицањем и она 

исушена. На просторима некадашњих језера остале су дебеле наслаге песка, 

шљунка, негде и угља и других седиментних стена. Раседања и набирања 

Земљине коре била су понегде праћена и снажном вулканском активношћу. 

Али, ти су вулкани давно угашени, а њихове купе и кратери су дејством 

спољашњих сила разорени. Остаци вулканских купа и кратера налазе се по 

ободу Косовске котлине, у Шумадији и у североисточној Србији, око Црноречке 

котлине и Бора. Пратећа појава тадашње вулканске активности су лежишта 

разних руда метала. Деловањем унутрашњих сила настала су на Земљиној 

површини велика узвишења и удубљења, планине и котлине. Радом спољашњих 

сила узвишења се разарају и односе а удубљења засипају. Разарање и одношење 

узвишења назива се ерозија, а засипање удубљења на Земљиној површини 
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акумулација. Главна ерозивна сила је вода у свим њеним облицима. Од 

постанка тектонских облика рељефа протекле су десетине милиона година, па 

су они деловањем спољашњих сила доста измењени и још се мењају. (Кићовић 

Д., Вујановић Д., Јакшић П., 2008.). 

 

Најчешћи и највећи ерозивни облици рељефа у нашој земљи јесу речне долине. 

У вишим планинским пределима реке су богате водом и имају велике падове, па  

временом усецају дубока корита и долине, којима су пуни и виши планински 

предели. Реке које теку Панонском низијом и оне које су образовале долине у 

напуштеним  заливима Панонског језера (Велика Морава, Колубара, делимично 

Дрина, Млава и Пек) имају врло мале падове, па су временом изградиле широке 

долине са благо нагнутим странама. На формирање рељефа у вишим ланинским 

крајевима значајно је утицала и ледничка ерозија.У претходној геолошкој епохи 

више пута су се смењивали периоди влажне и суве климе. У току периода 

хладне климе  на Динарским и Шарским планинама које прелазе висину од 1800 

м било је бројних ледника. Они су својом ерозијом знатно преиначили рељеф  

високих планина, на њиховим странама урезали су многа удубљења, циркове и 

валове, између којих су остали многи оштри гребени и врхови. Некадашње дно 

Панонског језера знатно је промењено наносима ветрова. У периодима суве и 

хладније климе ветрови су одували песак и прашину из језерског талога и 

речних наноса, носили су тај материјал и таложили га на местима где би  лабила 

нихова снага. Тако су настале дебеле наслаге леса, који је жућкасте боје, орозан 

и трошан. Лес прекрива велики део Панонске низије, а понегде се простире и 

јужније од Саве и Дунава. Одувавањем песка који су нанеле реке, као и оног из 

старијих језерских талога, настале су Делиблатска пешчара у Банату, Бајско  – 

суботичка пешчара у Бачкој, као и наслаге живог песка на десној обали Дунава, 

између Рама и Радујевца. Према рељефу и другим елементима природне 

средине, у Србији издвајамо две природне целине, односно географске области: 

Планинску и Панонску. Рељеф у нашој земљи генерално је веома разноврстан. 

Различити су и остали елементи природе: клима текуће и стајаће воде, састав и 

плодност землишта и биљни свет. Упркос тој разноликости, постоје области у 

којима су природни услови за развој привреде и живот становништва исти или 

слични. Рељеф представља важан елемент географске средине који у великој 

мери утиче на живот и рад људи, а самим тим и на производњу основних 
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производа за исхрану. Рељеф Србије, представљен је пространим равницама, 

речним долинама и котлинама, побрђем, средњим и високим планинама. Овако 

разноврстан рељеф пружа повољне услове за различите облике пољопривредне 

производње, самим тим и производње здраве хране. За пољопривреду, посебно 

ратарску производњу, значајне су равнице до 200м надморске висине, као и 

брежуљкасто земљиште до 600м надморске висине. До ове висине и климатски 

услови омогућавају разноврсну ратарску производњу, Изнад 600м надморске 

висине, долази до смањења броја култура које успевају на нашим просторима, 

мање обрадивих поврсина па су и приноси мањи. Површне које су изнад 600м 

надморске висине изложене су процесу ерозије и захватају 111.300 ха. Од тога 

је последњих деценија од ерозије заштићено 33.200 ха. Како би се ове површине 

и даље заштитиле од процеса ерозије, оне ће се све више претварати у шуме, 

пашњаке, и делимично у воћњаке. Обрадиве површине на овим висинама 

уситњене су и расцепкане тако да је коришцење савремене механизације 

отежано, чиме је онемогућено повећавање приноса. На надморским висинама 

изнад 1000м конфигурација терена још је неповољнија за развој земљорадње. 

На овим висинама натају ливаде и пасњаци, чиме се стицу услови за развој 

сточарства, а самим тим и проиѕводња удраве хране. Поред тога што пораст 

надморске висине утиче на смањење обрадивих површина, оне се смањују 

ширењем градова, изградњом путева, железничких пруга итд. 

 

Ниско земљиште (испод 200м надморске висине) на територији Србије чини 

36.83% од укупне површине. У Војводини, која представља житницу Србије, 

око 98% територије има надморску висину испод 200м. Највећи део ових 

површина представљен је плодним леним заравнима и алувијалним равницама 

на којима доминира чернозем. На територији Србије, ван покрајина, око 20.5% 

чини плодно низијско земљиште (Поморавље, Подунавље, Мачва). 

Брежуљкасто земљиште на простору Србије захвата 24.70% њене територије. 

Представљено је највећим делом јужног обода Панонског басена (Шумадија, 

Подгорина, Поцерина, велико Поморавље, као и виши делови јужног 

Поморавља). Геолошка грађа овог дела Србије представљена је доминантним 

језерским седиментима миоценске и плиоценске старости. Плодном побрђу 

припадају и делови Кључа и Неготинске крајине. Брежуљкасто земљиште 

захвата 34.9% Србије без покрајина. На територији Косова и Метохије побрђе 
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захвата 16.75% територије. С обзиром на геолошку грађу ове регије, плодно 

земљисте и благе форме рељефа, услови за гајење жита, воћа, винове лозе, а 

самим тим и потенцијали за производњу здраве хране у веома повољни. 

(Кићовић Д., Вујановић Д., Јакшић П., 2008.) 

 

Ниско планинско земљиште (500-1000м н.в.) захвата 27.28% територије Србије. 

Ово је изразито воћарки део Србије и то на простору Шумадије, Подриња, и 

јужног Поморавља. Око 62.33% територије Косова и Метохије чини ниско 

планинско земљисте.  

Средње планинско земљисте (1000-1500м н.в.) захвата делове територије Србије 

ван покрајина 83.4% и делова територије Косова и Метохије 16.6%. Овај појас 

преставља прелазну зону између воћарског и пашњачког појаса. Високо 

земљисте (1500-2000м н.в.) и земљиште преко 2000м надморске висине чини 

1.60% територије Србије. У ову зону спадају делови западне и источне Србије, 

Копаоник и делови Косовско-Метохијске котлине. То су планине из групе 

млађих веначних у чијој грађи учествују стене различите старости (палеозојске, 

мезозојске и кенозојске) и различитог порекла (седиментне, вулканске, и 

метаморфне). У овом планинском делу Србије налазе се најзнашајније 

површине под ливадама и пашњацима, које пружају добре услове за развој 

сточарства, као и основа за производњу здраве хране.  

 

Земљиште или тло представља један од најважнијих фактора за развој 

пољопривреде. На територији Србије представљено је правим педолошким 

мозаиком, који је непосредни одраз геолошког састава, орографске 

расчлањености рељефа, климе и биљног покривача. Чернозем је типично 

зонални тип земљишта који се развио на територији Војводине. Војвођански 

чернозем сврстава се у најквалитетнија земљишта Европе и развио се на лесној 

подлози. Гањаче, смонице, и алувијална земљишта постоје у Шумадији, Мачви, 

Поцерини, Подунављу, Подгорини, долинама Велике, Западне и Јужне Мораве, 

долини Тимока, итд. Ови типови земљиста захтевају интензивну обраду, 

одводњавање али исто тако и наводњавање у сушним годинама и употребу 

вештачких ђубрива. Под оваквим условима, на оваквим земљистима могу се 

гајити сви усеви познати за насе поднебље, затим разне врсте воћа, винове лозе, 

а самим тим су и огромни потенцијал Србије у производњи здраве хране коју би 
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наша земља требало да искористи и да се учврсти у светски признате гиганте 

данашњице. 

 

Што се тиче планинског дела Србије, подзоласто земљиште заузима највећу 

површину изнад 600м н.в. Природни услови за стварање плодног земљиста све 

су неповољнији, зато што је простор изграђен од стена различитог порекла, и 

различите старости, веће количине падавина, расчлањености терена и 

изразенијом ерозијо, земљишта. За подзоласта земљишта везани су предели 

ливада, пашњака и шума. Уз знатне напоре, на овом типу земљишта могу се 

гајити културе као што су: раж, зоб, јечам, кромпир, итд. 

 

На територији Србије заступљена су и антропогена тла, настала радом човека. 

Наводњавањем или одводњавањем, додавањем ђубрива, орањем, човек мења 

својства земљиста и прилагођава га својим потребама. Овај процес траје 

непрекидно и представља тежњу цовека да што више овлада природом и 

прилагоди је својим потребама с циљем остваривања већих приноса. 

Из овога следи да рељеф уопштено има велики потенцијал у производњи здраве 

хране у Републици Србији са географког аспекта гледано. 

 

 

2.2. Климатске карактеристике 

 
Клима  утиче на формирање и састав земљишта, у великој мери условљава 

богатство воде на копну, утиче на формирање неких облика рељефа (речних, 

еолских, крашких, ледничких итд.) и на целокупан живи свет – на биљке, 

животиње и људе. Опште особине поднебља Србије одређене су пре свега 

чињеницом да се она налази између 41° 46’ и 46° 11’ северне географске 

ширине. Србија својим већим делом лежи на јужној (око ¾), а мањим на 

северној половини умереног појаса. Познато је да се са порастом географске 

ширине пристизање топлотне енергије смањује.  

Међутим, с обзиром да се ради о релативно малој површини, односно растојању 

у правцу север – југ, утицај других фактора може бити у неким случајевима 

значајније. На климу наше земље рељеф утиче правцима пружања планина и 
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надморском висином. Кретање топлих ваздушних маса са Јадранског и Егејског 

мора према унутрашњости земље у многоме спречавају планински венци. Да 

није тих планина, унутрашњост земље би имала знатно топлију климу. 

 

Прилог 2. Илустрована слика климе у Републици Србији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.googlemap.com 

 

Истовремено преко Панонске низије у нашу земљу зими продиру хладне 

ваздушне масе са севера и североистока. Србија је претежно планинска земља. 

Са порастом надморске висине, температуре опадају а количина и учесталост 

падавина се повећавају. Зато и постоје знатне разлике у клими између предела 

на различитој надморској висини. На климу наше земље значајно утичу велике 

и удаљене географске области изнад којих се формирају ваздушне масе 

различитих особина – топле или хладне, влажне или суве. То су Сахара и 

Средоземље, Атлантски океан, Сибир и Арктик. Топле и суве ваздушне масе 

које струје из Сахаре према северу примају изнад  Средоземног мора велику 

количину влаге. Када наиђу изнад Динарских планина, оне се издижу, хладе и 

излучују падавине. Ако, међутим, пређу преко Динарских планина, при 

спуштању се све више загревају и Панонској низији доносе мање падавина. 

Атлантски океан је удаљен од наше западне границе око 1800 км. Са њега 

стално дувају западни ветрови, који доносе  топле и влажне ваздушне масе. 
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Зими, пак, често продиру хладне ваздушне масе из Сибира и са Арктика, 

доносећи хладно и суво време (време је онакво каква је ваздушна маса која 

долази – топло или хладно, влаţно или суво.) Знатан утицај на климу има и 

биљни покривач. Голи терени се у току дана брже и више загревају него терени 

обрасли шумом и травом. Шуме спречавају испаравање, повећавају  трајање 

снежног покривача, док га брзине ветрова смањују. (Ранђеловић Н., 1973.). 

 

На основу температурних одлика у Србији се могу издвојити  две топлотне 

области: умерена и хладна. Умерено топлој области припадају равничарски и 

нижи планински крајеви, углавном до 600 или 800 м надморске висине. Хладну 

област чине виши крајеви планинских предела. На високим планинама 

негативне температуре  (испод 0°С) трају и више од шест месеци. Лета су 

прохладна, а најтоплији је месец август. 

 

Прилог 3. Просечне температуре у Републици Србији по месецима. 

 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs 

http://www.hidmet.gov.rs/
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Најизраженији ветар у нашој земљи је Кошава која дува преко источне Србије,  

Шумадије и Војводине, углавном из правца истока и југоистока. Тај слаповит 

ветар дува на махове променљивом брзином од 20 до 60, а некада и више од 100 

км на сат. Најчешће дува у зимској половини године, обично 2-3 дана, али и 

знатно дуже. Кошава је сув ветар, доноси претежно суво време и убрзава 

испаравање. Облачност и сијање Сунца различито су изражени у нашим 

великим географским  областима. Планинска област има велику облачност – 

просечно годишње небо је покривено облацима, близу 6/10. У Панонској 

области лети преовлађује сунчано време. (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

       

Падавине нашој земљи доносе углавном западни ветрови са Атлантског океана 

и Јадранског мора. Водена пара коју носе западни ветрови највише се 

кондензује и излучује изнад Динарских планина и изнад Алпа. Продирући даље 

у унутрашњост Балканског полуострва, ови ветрови носе све мање водене паре, 

па се и количина падавина идући према истоку смањује. Највећи део Србије 

прима мање од 800 мм, а северни део Бачке и Баната, долина Велике и делом  

Јужне Мораве и Зајечарска котлина и мање од 600 мм. Само планински крајеви 

Србије примају више падавина, између 800 и 1200 мм.  Клима преставља 

значајан природни фактор за равој и производњу здраве хране. Она је резултат 

дејства спољних и унутрашњих факотра. Имајући на уму дејство ових фактора, 

у Србији се издвајају три типа макроклиме: континентална, умерено 

континентална, и јадранско медитеранска. Сваки тип има и своје варијатете. 

Разноврсност климе условила је да на територији Србије успевају многобројне 

континенталне и медитеранске пољопривредне културе. Континентални тип 

климе заступљен је у Панонској регији (Војводини, перипанонски део 600-700м 

н.в.) Средње годишње температуре у Војводини, Мачви и Подунављу крећу се 

између 10.6 ºС или 11.9 ºС. Међутим у зимској половини године често се јављају 

мразеви који наносе велике штете усевима и садницама воћа, сто до некле има 

негативан утицај на производњу здраве хране код нас. Лета су овде доста топла 

и средње јулске температуре крећу се од 22.8 ºС у Војводини, до 22.1 ºС у 

Подунављу и Поморављу, а дужина сунчевог сјаја износи око шест часова 

дневно. Тако да је Војводина представљала територију с највећом 

температурном сумом. Због тога је погодна за гајење пшенице, кукуруза, 

шећерне репе, сунцокрета, хмеља, поврћа, винове лозе, крнмог биља, итд, а о 
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њима ће бити више речи у наредном тексту. Ову велику предност Војводине у 

производњи здраве хране у будућности би требало више користити уз знатну 

примену науке. Брежуљкасти део регије (Шумадија, Ваљевкса подгорина, 

Поцерина, Подунавље) и Неготинска крајина имају мању вредност топлотне 

суме која је још увек довољна за потребе многих култура. Услед тога овај 

простор је првенствено рејон воћарства и воноградарства, а гаје се и друге 

пољопривредне културе. 

 

У Војводини, Шумадији, Поморављу, Посавини, Подунављу, ветрови 

представљају честу појаву. Углавном се јављају из источног, северног и 

западног правца. Најчешћи ветар је кошава. Најјача је у јужном Банату и на 

северу се осећа до Суботице, на југу до Ниша и на западу до Срема. Овај ветар у 

зимској и летњој половини године може да нанесе знатне штете пољопривреди 

Панонске регије а уједно и утице на стагнирање производње здраве хране. 

(Стојковић З., 1998.). 

 

У панонском и перипанонском делу Србије падавине су недовољне током 

године. То је условило и карактер вегетације (степе-шуме) али више утиче на 

избор, раст, развој и приносе ратарских култура. Војводина годишње добије око 

550-650мм падавина. Шумадија 700-900мм, док у Неготинској крајини количина 

падавина износи 650-700мм. Од велике важности је расподела падавина током 

године, и има велики фактор на утицај производње здраве хране. Највише 

падавина излучи се у периоду мај-јун, када су културама најпотребније. У 

вегетационом периоду април-октобар количине падавина су недовољне 

(Војводина до 356мм, Шумадија до 397мм) за несметан развој биљних култура. 

У току вегетационог периода, у овом делу Србије нису ретке суше. Оне се 

јављају сваке године, при чему приносе могу смањити и до 50%, што се и 

одражава у појединим периодима наше земље кроз производњу здраве хране, 

њен извоз и слично. Имајући на уму ову климатску непогодност везану за 

Панонску регију, неопходно је више пажње посветити наводњавању ратарских 

култура.  
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Прилог 4. Анализа температуре ваздуха у Републици Србији 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs 

 

За Планинску регију која заузима око 54.8% територије Србије, везана је 

умерено-континентална клима са својим варијатетима. У овом делу Србије 

јавља се и знатно већа количина падавина (1000-1500мм годишње), мада 

поједини делови регије примају годишње и знатно више падавина (2500-

4490мм), Међутим, у регији се налазе и крајеви који примају знатно мању 

количину падавина (Прокупље 529мм, Бела Паланка 450мм годишње), тако да 

ни овде суше нису ретка појава. У Планинској регији најкишовитија је јесен и 

пролеће, док се најмања количина падавина излучи током лета (јул-август) и 

зими (фебруар). Оваква годишња расподела падавина неповољна је и 

представља ограничавајући фактор бржег развоја, пре свега ратарства у регији 

(плодне котлине Косовска, Метохијска, Лесковачка). (Мила П.,1998.). 

 

Као што смо кроз текст видели, клима има веома велики потенцијал и 

могућност за производњу здраве хране у нашој земљи са географског аспекта. 

 

 

2.3 Хидрографске карактеристике 

 
Србија се убраја у земље богате водама, њеном територијом протичу ногобројне 

реке. Кроз њу протиче друга по величини европска река – Дунав са своје три 

http://www.hidmet.gov.rs/
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велике притоке: Тисом, Савом и Моравом. У нашој земљи постоји већи број 

језера и око сто тридесет извора минералне топле и хладне воде. Наша земља је 

већим делом планинска. Састоји се углавном од непропустљивих стена и 

знатним делом је под шумом, па је у њеном највећем делу речна мрежа густа.  

Што се језера тиче у Србији има више десетина што природних што вештачких 

језера, од којих су најзначајнија: Ђердапско, Власинско, Перућачко, Газиводе, 

Зворничко, Златарско, Потпећко, Палићко и Бело.  

 

Прилог 5. Хидрографска карта Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Скенирана слика из Хидрологије 

 

Реке Србије припадају сливовима Црног, Јадранског и Егејског мора. Три реке 

су пловне целим својим током кроз Србију: Дунав, Сава и Тиса. Делимично су 

пловне Велика Морава и Тамиш. Најдужа река која тече Србијом је Дунав, са 

588 км од укупно 2783 км свог тока и њој припада преко 90% речног слива. 

Површина Црноморског слива у Србији је највећа, покрива површину од 81,261 

км² или 92% територије Србије. Све веће реке Србије припадају овом базену 

Тиса, Сава, Велика Морава, Дрина и све се оне преко Дунава уливају у Црно 
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море. Јадрански слив у Србији захвата површину од 4500 км² или 5% од 

површине Србије.Овај базен обухвата западни део Косова и Метохије, са реком 

Бели Дрим, која се у Албанији спаја са Црним Дримом и онда се стварајући 

реку Дрим уливају у Јадранско море. Мањи део слива обухваћен је реком Црни 

Камен − Радика у јужном делу Горе. Најмањи од три слива је Егејски слив са 

површином од 2,650 км² што је 3% од територије Србије. Егејски слив покрива 

јужни део Србије до границе са Македонијом и Бугарском. Овај слив обухвата 

сливове трију река Лепенац, Пчиња и Драговиштица. Лепенац и Пчиња се 

уливају у реку Вардар у Македонији, а Драговиштица се улива у реку Струма у 

Бугарској, и наравно, све три преко утока у Егејско море. (Предраг Манојловић., 

1998.). 

 

Хидрографија у нашој земљи даје велики потенцијал са аспекта производње 

здраве хране. 

 

 

2.4. Биогеографске карактеристике 
  

На територији Србије се укрштају три основне биогеографске регије северне 

хемисфере: алпско-високонордијска, медитеранска и евросибирско-

бореоамеричка. Биогеографски положај, уз остале факторе, детерминише састав 

и карактеристике флоре и фауне Србије, тако да се она одликује великим 

богатством и разноврсношћу живог света. Сви еколошки фактори, као и 

различити физичко-географски услови (нарочито хетерогеност геолошког и 

педолошког састава, клима, рељеф, денивелација терена и др) условљавају 

велику биогеографску разноврсност. Повољни еколошки и биотски фактори 

утичу на то, међутим, да човек својим деловањем деградира средину, па тиме и 

живи свет у њој. Тако долази до девастације и деградације биотских услова на 

простору читаве Србије. На флору и фауну, од еколошких фактора највећи 

утицај имају клима, рељеф и педолошки покривач. ( Ђекић Т. 2011.). 

 

Према досадашњим проучавањима, територија Србије се може уврстити у групу 

земаља са најбогатијом флором и фауном (Стевановић V., 1995). 
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Унутар сваког, мање или више широког, географског региона, нарочито када је 

реч о биогеографски сложеном подручју, срећу се, поред зоналних, такође 

интразонални и азонални типови екосистема. То ствара хетероген флористичко-

фаунистички састав, који све више усложњава читав биогеографски састав 

посматраног подручја. Због тога је отежана биогеографска подела. 

Имајући све ово у виду, биогеографска класификација наше територије урађена 

је на основу  распореда климазоналне и ороклимаксне вегетације, што је основ 

за сва даља биогеографска разврставања (В. Стевановић, 1995). Биогеографске 

целине су подељене у пет основних група и то: 

 

1.Медитерански регион 

2.Средњеевропски регион 

3.Понтски регион 

4.Циркумбореални регион 

5.Средње-јужноевропско планински регион (алпско- високонордијски). 

 

Биогеографска обележја су веома битна за производњу здраве хране у 

Републици Србији са географског аспекта. 

 

 

3. ПОЈАМ ЗДРАВЕ И ПОЈАМ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ 
 

Органска храна је предуслов за здраву храну и често ћемо наћи да се ова два 

појма поистовећују. 

 

Органска храна је храна произведена уз коришћење метода које не укључују 

савремене вештачке додатке као нпр. пестициде и хемијскађубрива, не 

садржи генетски модификоване организме и није третирана зрачењем, 

индустријским растварачима или хемијским прехрамбеним адитивима. 

 

Здрава храна је храна која изграђује, одржава и оснажује наше физичко тело. 

Међутим, утисци које чулима стичемо из наше околине, а такође и из нашег 

унутрашњег света, наше мисли и осећања, представљају такође својеврсну 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%C4%90ubrivo
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9C%D0%9E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
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храну, захваљујући којој се развија наше унутрашње, односно духовно биће. И 

ова, такозвана суптилна храна, може бити природна или неприродна, здрава 

храна или нездрава храна. Били ми тога свесни или не, наш организам и цело 

наше биће има усађену тежњу да се храни здраво - на спољашњем физичком и 

унутрашњем духовном нивоу. Те суптилне наговештаје који допиру из 

унутрашњости нашег бића годинама можемо несвесно да пренебрегавамо, или 

чак да их намерно игноришемо. Али, тада ћемо се суочити са последицом 

нарушавања природног закона, која се испољава кроз опште незадовољство, 

осећај фрустрације, болест и превремено старење и пропадање организма. 

 

У већем делу људске историје, пољопривредна производња се може назвати 

"еколошком". Само је током 20-тог века почела употреба великих количина 

вештачких хемикалија у производњи хране. Покрет еколошке пољопривреде 

настао је 1940-тих година као одговор на индустријализацију пољопривреде и 

познат је под називом Зелена револуција. 

 

Храна којом се напајају наша спољашња чула, веома је важна и треба изабрати 

простор и окружење које ће нам омогућити природно живљење. 

 

 

3.1. Распрострањеност органске хране у Републици Србији 
 

Органска храна све је популарнија у свету, а овакав начин производње 

практикује се у 120 земаља. Међу њима је и Србија, са свим предусловима за 

ову врсту производње. Упркос томе, само 0,3 одсто пољопривредних површина 

је под органским засадима, а регистровано је око 100 произвођача. 

Под органском производњом, фирма “Екоагри Србија” из Беле Цркве има 200 

хектара, што је 10 одсто укупне површине овог произвођача. Ове године фирма 

“Екоагри” акценат је ставила на произодњу пшенице, гајене органским 

методама, затим кукуруза - старе српске сорте, као и конопље. Уложен је труд 

како би квалитет житарица задовољио и најпробирљивијег купца. Што се 

поврћа тиче, највећа површина је засађена под органским парадајзом, 

краставцем и паприком. Овај произвођач из Беле Цркве гро асортимана 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1940%D0%B5
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дистрибуира великим маркетима, као што је словеначки “Меркур” и српска 

“Вишњица”. За 2013. годину, у плану је и пласман на немачко тржиште. 

Учествовање на оваквим специјализованим изложбама представља добар 

маркетинг и постаће пракса ове фирме. На Сајму у Београду излаже и “Статус 

винарија”из Сврљига, која је пре четири године засадила први органски 

виноград, а ове године од њега ће имати флаширано вино. Ова година је, упркос 

суши која је смањила приносе, погодовала квалитету грожђа, јер његови 

основни параметри, као што су шећер и киселине, имају одличне вредности. 

Квалитет вина је најбољи у задњих 20 година. Виногорје сврљишког 

произвођача налази се на 500 метара надморске висине. Глина у подлози 

осигурала је довољну количину влаге, па наводњавање није било неопходно. 

Неколико хектара налази се под аутохтоном српском сортом “црна тамјаника”, 

чија је производња почела да се обнавља у сврљишком и неготинском крају, 

познатим по овој занимљивој домаћој сорти. “Статус винарија” има 60 

запослених, а осим вина производи и јабуково сирће, са додатком различитих 

трава, које помаже при лечењу разних обољења. Тако је, на пример, за повишен 

холестерол потребно у чашу воде ставити по две кашике јабуковог сирћета и 

меда и пити свакодневно, ујутро или пред спавање. Фирма из Сврљига, такође, 

производи и органску шљиву, која се пакује свежа. Укупни засади овог 

произвођача простиру се на 50 хектара, од чега је гро под виновом лозом, пет 

хектара под шљивом, исто као и под аронијом, која за две године стиже на 

брање. “Статус винарија” производе пласира на домаћем, као и тржишту БИХ, а 

ширење пласмана биће могуће тек кад се осигура довољан обим производње. 

Најмлађи учесник на Трећем сајму органске хране је двадесетогодишњи Мирко 

Шокшић из Тараша код Зрењанина, који је представио производе са породичног 

газдинства. На површини од 10-ак хектара производе поврће, купус, кромпир, 

паприку, парадајз, блитву, шаргарепу. У плану је ширење засада, као и изградња 

погона за прераду поврћа. Цела породица се бави органском производњом већ 

седам година, и без обзира на то што су у посао укључене различите генерације, 

сарадња је на завидном нивоу. Мирко студира органску пољопривреду на 

Пољопривредном факултету у Новом Саду, и жеља његова и млађег брата је да 

се овим послом баве и по завршетку школовања. Као студент пољопривредног 

факултета и будући стручњак у овој области, млађани Шокшић је објаснио 

правила органске производње. Она је заснована на сејању аутохтоне сорте, нема 
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прскања пестицидима и хербицидима, већ само дозвољеним препаратима на 

биљној бази. Што се тиче суше, која је у Србији десетковала биљну 

производњу, сложна породица из Тараша ју је спремно дочекала, уз заливне 

системе, па их та пошаст није превише погодила. (Преузето са портала о 

органској храни у Србији). 

 

У Србији се здрава храна производи на око 3,5 хиљаде хектара, а планирано је 

да се до 2014. године под овом производњом нађе око 50 хиљада хектара 

ораница. Држава је за 2012. годину, на име субвенција обезбедила 20 милиона 

динара. Водећи региони у органској производњи воћа су западна и јужна 

Србија, а у производњи ратарских и повртарских култура Војводина. Гро 

органских производа усмерен је ка извозу, на тржишта земаља ЕУ, САД и 

Јапана. У свету се под органском култивацијом налази око 31 милиона хектара, 

а вредност светске производње процењује се на око 25 милијарди долара. 

Највише површина под органском пољопривредом има Аустралија са 12,1 

милиона хектара, а највеће тржиште је Немачка са годишњим обртом већим од 

четири милијарде евра. Следе Италија и Француска, док Швајцарска има 

највећу потрошњу по становнику. 

 

3.2. Значај здраве хране 
 

„Највећа је од свих лудости жртвовати своје здравље, ма за шта то било: због 

стицања имовине, због напредовања у послу, због учености, због славе, а да о 

путеној сласти и краткотрајним ужицима и не говоримо; штавише, здрављу 

треба све подредити“. 

 

„Нека ти храна буде лек, а лек храна.“ (Хипократ) 

 

Брзи развој друштва заједно са свим његовим погодностима, показао је и многе 

лоше стране. Брзина је основна одлика данашњег друштва, брз живот, брзина на 

послу, брза храна. Сви се слажу са тврдњом да је здравље драгоцено добро о 

коме треба бринути. У индустријализованим земљама постоје болнице 

опремљене веома усавршеним апаратима, хитне службе које су на располагању 
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да у било које доба дана и ноћи помогну, мноштво лекова који нам помажу да у 

лечењу скоро свих болести. Данас се могу излечити болести које су до само пре 

неколико деценија биле смртоносне. Међутим, и поред технолошког напретка 

медицине, запажа се да су многе болести све учесталије. Срчане болести, рак, 

разни поремећаји и даље остају тајна за медицину. Често медицина не може 

зауставити последице проузроковане лошим животним навикама. Да не би 

дошло до тога, сваки појединац би требало да се врати природи и њеним 

законима, а као једна њена веома битна ставка је и здрава исхрана. Нажалост, 

велики број људи данашњице се храни изразито нездраво и неправилно. Др 

Ослер, славни канадски лекар је тврдио да је 90 % болести, изузев инфекција и 

несрећа, уско повезано са исхраном. Исхрана је повезана са вољом и свесним 

чином. Она зависи искључиво од слободне воље појединца. Због тога је 

неопходно дубоко унутрашње убеђење да би се лоше навике у исхрани 

замениле здравијим. Са циљем да се сваки појединац подстакне на размишљње 

о томе, прављен је овај софтвер. Циљ овог софтвера је да упозна корисника о 

основним принципима здраве исхране, предлажући здравији начин живота који 

ће омогућити спречавање многих болести. (Републички завод за статистику -  

http://webrzs.stat.gov.rs). 

Старење је процес који траје читав живот, у којем човек доживљава сталне 

биолошке, психолошке и социјалне промене. Процес старења није истоветан за 

све људе, а ситне, понекад и крупне разлике у начину и брзини старења 

условљене су наследним особинама, квалитетом и начином живота, присуством 

различитих ризичних фактора и болести.  У данашње време, у западњачким 

културама, још постоје многа, претежно негативна веровања о старењу. 

Стереотипи су често утемељени на недовољном знању о старењу и искуству у 

односима са старијим особама. Већина људи не размишља о властитом старењу, 

штавише, избегава мислити о томе или се шали на ту тему.  

Здрава храна има велики потенцијал у нашој земљи, зато јој треба придавати 

што већи значај. 
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3.3. Србија као потенцијал производње здраве хране 
 

Србија располаже са 5,1 милиона хектара релативно малих пољопривредних 

површина у којима су око 3,3 милиона хектара ограничне површине на којима 

се успешно може организовати производња хране без генетски модификованих 

организама. Наведено је да су глобалне климатске промене изазов за 

селекционаре и оплемењиваче који селекцијама код конвенционалних 

производа треба да омогуће њихово успешно задржавање у постојећем 

просторном обиму производње, као и ширење на нове територије. Како је 

наведено на сајту ПКС-а, Комора је предлагала Влади да парламент донесе 

одлуку да се аграр прогласи за стратешку делатност, а цела Србија за регион без 

генетски модификоване хране, што је тада одбијено, уз образложење да се неће 

доносити закони за ту област, али ће се тако радити. Тада је подршку ПКС-а дао 

и Задружни савез Србије који је предложио да се донесе Резолуција по којој се 

територија Републике Србије проглашава подручјем без производње генетски 

модификоване хране за сточну и људску исхрану. Како је истакнуто, постоји и 

Уставни основ за доношење такве Резолуције, а у чијем се члану 97. наводи да 

Република Србија обезбеђује систем заштите и унапређивање животне средине, 

заштиту и унапређење биљног и животињског света. 

 

Генетски модификавану храну у свету данас производи 25 земаља, а она се гаји 

на 134 милиона хектара. Од тога на земље у развоју "отпада" трећина, а највише 

таквих усева је у Бразилу, Аргентини, Индији и Кини. Око 90 одсто фармера 

који производе генетски модификовану храну је сиромашно и налази се у 

земљама у развоју. Гајењем генетски модификованих биљака у свету бави се 14 

милиона фармера. (Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs). 

 

3.4. Циљеви производње здраве хране у Републици Србији 
 

Развој, ширење и унапређење органске пољопривреде и здравог руралног 

амбијента у Србији, као и унапређење општег одрживог развоја. 

Едукација пољопривредних произвођача у технологијама органске 

пољопривреде: ратарству, повртларству, виноградарству, воћарству, 
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производњи зачинског и лековитог биља, убирајњу шумских плодова, 

медарству и млекарству. Едукација у развоју и коришћењу чистих технологија и 

одрживом коришћењу друштвених и природних ресурса и енергије. 

Организовање стручних и научних конгреса, симпозијума, саветовања и 

састанака посвећених органској пољопривреди. 

Развој свести и ширење информација о предностима органске хране над 

конвенционалном и посебно, у односу на квалитет и безбедност хране (одсуство 

загађивача и генетски модификованих организама). 

Подстицање законодавних тела и владе Србије: 

1. да хармонизује прописе са прописима и стандардима ЕУ 

2. да пружају пореске и друге олакшице органским пољопривредним 

произвођачима 

3. да пружају субвенције органским пољопривредним произвођачима 

4. да обезбеде органским пољопривредним произвођачима дугорочне 

кредите са ниском каматном стопом и довољним грејс периодом за 

отпочињање производње органске хране. 

5. да обезбеде олакшице у промовисању органске производње и 

консумације органске хране у јавним гласилима: телевизији, радију, 

интернету и штампи. 

6. Организовање сајмова и фестивала органске хране. 

7. Организовање пољопривредних произвођача, произвођача органске 

хране и дистрибутера органске хране у интересне организације. 

8. Подстицање развоја сертификационих тела у Србији. 

 

Храна произведена по принципима органске пољопривреде не садржи било 

какве вештачки синтетизоване материје, па и пестицида. Она обзбеђује 

производима већу нутритивну вредност од оних који су произведени 

конвенционалном производњом. Органска храна може бити или свежа или 

прерађена, зависно од метода производње. 

Свежа не прерађена органска храна, као што је воће и поврће, могуће је купити 

директно од произвођача, на пијацама, супермаркетима, маркетима здраве 

хране. Непрерађени производи анималног порекла као нпр. месо, јаја, млеко 

ређе се налазе у ’’свежем’’ стању. 
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Под прерађеном органском храном подразумева се већина производа која се 

могу наћи у супермаркетима.Најчешће се у оквиру исте продавнице могу наћи 

производ произведен на органски и конвенционални начин, при чему је 

органски произведен производ најчешће скупљи. Највећи део производа 

органске хране потичу од великих произвођача хране који производе и продају 

и конзервисану храну, смрзнуто поврће као и другу конвенционалну храну. 

Прерађена органска храна најчешће садржи само органске састојке без додатка 

вештачких адитива и произведена је применом неколико метода, посебних 

материјала и под посебним условима. Ово подразумева да се не користе 

хемијске и конвенционалне методе обраде. 

Неопходни услови за почетак органске пољопривреде 

 

1. изолованост земљишних парцела, сточарских фарми и прерађивачких 

капацитета од могућих извора загађења 

2. Одговарајући квалитет воде за наводњавање 

3. Усклађен развој биљне и сточарске производње 

4. Оспособљеност стручњака и произвођача за органску пољопривреду 

 

Потрошачи куповином производа здраве хране могу бити сигурни да: 

је најмање 95% састојака овог производа органског порекла 

се производ слаже са прописима инспекције коју ови производи пролазе 

сам производ долази директно од производаца и да је запакован у прописану 

амбалажу садржи име производаца, код и тело које је извршило инспекцију 

Код нас, предлогом закона о органској пољопривреди и органским 

производима, сертификован органски производ се обележава ознаком “органски 

производ”, кодом овлашћене организације и националним знаком. Изглед 

ознаке и националног знака прописује министар. (Републички завод за 

статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs). 

 

3.5. Лековита својства здраве хране 
 

Лековита својства пшенице: Јача имунитет, поспешује раст и развој организма, 

против исцрпљености и нерасположења, регулише пробаву, лечи осип, лишај и 
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упалу коже, против упале грла и кашља, тровања и болова, срчаних обољења и 

против прераног старења.  

Сеитан је високопротеински производ од пшенице - зову га и пшенично месо. 

Садржај протеина је 70%, а садржај масти и угљених хидрата је симболичан. 

Лако је сварљив и брзо се асимилира у организму, тако да се препоручује 

спортистима, деци и онима који су врло активни са високим утрошком енергије. 

Користи се као потпуна замена за месо (као и соја), богатог је укуса и врло се 

лако припрема и добро комбинује са осталим намирницама. Врло су популарни 

одресци, ћуфте, ђувечи, сармице и слично. На тржишту се може набавити као 

сирови сеитан или већ припремљен (пропржен) са соја сосом.  

Раж је житарица која се вековима такмичила за превласт у производњи хлеба са 

пшеницом, иако није ни приближно распрострањена и коришћена као пшеница. 

Међутим, раж је по својим ботаничким и пекарским карактеристикама 

најсличнија пшеници (зрно, клас, стабљика, беланчевине које садрже глутен - 

лепак). Раж је поред пшенице и кукуруза, једина житарица која нема омотач око 

зрна (плева) и може се користити у исхрани у природном облику, без додатне 

технолошке обраде. Раж потиче из западне Азије, тачније Закавказја.  

Садржај угљених хидрата у ражи је 74%, беланчевина 9,3%, масти 1,8%, 

минерала 1,8% (међу којима највише садржи калијум, фосфор, магнезијум, 

гвожђе, калцијум, натријум, сумпор и манган), витамине, посебно групе 

витамин Б. Раж је нешто калоричнија од пшенице - 100 г ражи садржи 349 

калорија. (Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs). 

 

Лековита својства ражи: Против шећерне болести, анемије, базетове болести, 

тегоба у климаксу, мигрене, затвора, за побољшање крви и нервног система.  

Јечам (гершла) се неправедно сматра сиротињском храном. По биолошким 

вредностима је здравији од пшенице, јер има изузетна лековита својства. Спада 

у једну од најстаријих житарица, познат је још у каменом добу, а трагови 

културе јечма пронађени су у подручју Тигра и Еуфрата, долини Нила и 

швајцарским језерима. Посебно је цењен у старој Грчкој, где га сматрају даром 

богиње Деметре - "Мајке жита". Савремена наука је утврдила да јечам има чак 

35% незасићених масних киселина, које смањују холестерол у крви, што јечму 

полако враћа изгубљене позиције из древне прошлости. Природни јечмени слад 
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изванредан је заслађивач и одлична замена за шећер. Јечам се такође веома 

користи за производњу пива.  

Садржај угљених хидрата у јечму је већи него код пшенице 73,4%, беланчевина 

11%, масти 1,8%, а веома је богат и минералима (калијум, фосфор, магнезијум, 

калцијум, натријум, сумпор, гвожђе, бакар, цинк, јод) и витаминима, посебно 

витамин Б 12 и витамин Е, којих има више него у осталим житарицама, као и 

витамин А и Д.  

 

Лековита својства јечма: Смањује холестерол, јача организам, против старења, 

авитаминозе, гојазности, неурастеније, болести крвних судова, грчева у ногама, 

реуме, ишијаса, болести желуца и грла.  

Овас или Зоб је пореклом из Азије и, мада спада у најлековитију житарицу, 

више служи за сточну него за људску исхрану, посебно за исхрану коња. 

Последњих година у људској исхрани су популарне зобене пахуљице, које су 

изузетно хранљиве, јер су у њима сачувани сви природни састојци зрна.  

Због високе садржине минерала, посебно калцијума, фосфора, јода, калијума, 

гвожђа, цинка, бакра, мангана, магнезијума, натријума, сумпора, флуора, 

витамина групе Б, К, Х, Е и каротина (провитамин А) и аминокиселина, којима 

се подстиче раст и стварање црвених крвних зрнаца, овас је више лек него 

храна. Познат је по високом садржају лако сварљивих беланчевина, чак 95% од 

укупних бланчевина и преко 20 есенцијалних аминокиселина, чији је састав 

далеко најповољнији у односу на остале житарице. Такође садржи 7% масти без 

холестерола.  

 

Лековита својства Овса или Зоби: прочишћава крв, лечи шећерну болест, жуч, 

јетру, леукемију, гангрену, бубреге, мокраћни мехур и канале, разне упале, 

слезину, јајнике, материцу. Кашом од зобених пахуљица успешно се лечи 

каријес, а чај од зоби лечи желудачне проблеме и проблеме унутрашњих органа.  

Кукуруз потиче из Мексика, где је узгајан 4500 година пре наше ере. То је 

једина биљка којој до данас није пронађен природни, дивљи облик. Некада је 

био једна од основних житарица у људској исхрани, да би га деградирали у 

сточну храну. Последњих деценија се све више користи и у људској исхрани, 

посебно као инстант брашно, пахуљице, клице, зрно у лименкама. Зрно 

кукуруза је богато угљеним хидратима, скробом, шећером и беланчевинама - 
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протеинима. Уље од кукуруза је богато линоленском киселином, фитостерином 

и витамином Е. Од кукурузног скроба добија се грожђани шећер. Кукурузна 

свила садржи хлорофил, фосфорну киселину, витамин К, танин, етерична уља, 

шећер, ензиме, силицилну киселину, калијеву со и калцијумову со и веома је 

цењена у народној медицини.  

 

Лековита својства кукуруза: снижава крвни притисак, помаже код обољења 

крвних судова, за лечење дијабетиса, срчаних обољења, одстрањује каменац из 

бубрега, болести мокраћних путева, кашаљ, рахитис, болове у кичми, 

артериосклерозу, катаракт плућа, разне упале.  

 

Лековита својства хељде: јача отпорност капилара и утиче на снижавање 

високог крвног притиска, спречава крварење, помаже код болести желуца, 

паразитских обољења, болести коже и пролива.  

Просо је праисторијска култура, позната из млађег каменог доба, када се 

користио као главна храна већине становништва и као лек. Потиче из северне 

Индије, а данас се у целом свету сматра сиротињском храном. Поред тога што 

спада у лековите биљке, он је и дијетална намирница, лако се вари и посебно га 

треба узимати у исхрани ако је здравље већ нарушено, посебно се препоручује 

старијим особама. У исхрани се користи ољуштен просо, јер му љуска није 

сварљива због високог процента целулозе (53%). Као и код већине интегралних 

житарица биолошка вредност проса је изузетно висока: угљени хидрати чине 

73%, беланчевине 10%, масти 3%, минерали 2,5%, од којих највише има 

калијума, фосфора и магнезијума, а и гвожђа, калцијума и јода. Калорична 

вредност је знатна - 100 г проса има 327 калорија. Поред хранљивих састојака, 

лако се припрема и веома је укусно. (Китановић Т., 2012.). 

 

Лековита својства просоа: Лечи кардиоваскуларна обољења, атеросклерозу, 

болести органа за варење, прочишћава кожу и утиче на леп тен, јача косу и 

нокте, против болести бубрега и мокраћног мехура, против мокрења у сну, 

пролива, грчева у стомаку, гихта, за презнојавање.  

Интегрални пиринач потиче из Азије, са Далеког Истока и спада у 

најуравнотеженије намирнице. Поред угљених хидрата и беланчевина, изузетно 

је богат минералима и витаминима и даје највише енергије. Одређени типови 
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људи могу га свакодневно конзумирати, посебно спортисти и људи изложени 

физичким напорима.  

Пахуљице се праве од интегралних житарица. Доручак савременог човека не 

може се замислити без пахуљица. Најчешће се користе овсене (зобене), јечмене, 

ражане, пшеничне, кукурузне и сојине пахуљице. У комбинацији са семенкама, 

сушеним воћем и сировим или сушеним клицама и мекињама (мусли) 

представљају енергетски јак доручак, лако сварљив и благотворан. Обично се 

прелију врелим млеком, водом, чајем или јогуртом и оставе да одстоје десетак 

минута (није их потребно кувати). Термички су обрађене тако да се могу одмах 

конзумирати, без додатног третирања.  

 

Лековита својства ораха: Прочишћава крв, лечи плућне болести, катар црева, 

упалу слузокоже очију, уништава цревне паразите, јача вид.  

Лешник је поред ораха енергетски највреднија намирница. Језгро садржи 60% 

уља, 15% беланчевина, 10% угљених хидрата, 4 мг гвожђа, калијум, калцијум, 

витамине Б и витамине Е. 

 

Лековита својства лешника: Против жутице, проширених вена, упале плућа, 

ниског крвног притиска, пролива, хемороида, за избацивање токсина из 

организма. Ресе са леске се користе за припрему лековитог чаја.  

Бадем потиче из Азије, а највише успева на Средоземљу. Постоје слатки бадем 

и горки бадем, с тим што је горки бадем отрован. У 100 г бадема садржано је 

20% беланчевина, 50% липида, 17% глицида, затим калијум, фосфор, калцијум, 

гвожђе, витамин Б3 (ПП).  

 

Лековита својства бадема: Против чира на желуцу и горушице, нервног замора, 

болести црева, холестерола, срчаних обољења, за нормализацију крвног 

притиска. Доста се користи у козметици и фармацеутској индустрији.  

Голица је семе посебне врсте бундеве које нема љуску. Може се конзумирати 

сирово, сушено или печено. Голица садржи беланчевине (40%), незасићене 

масне киселине (40%), калцијум, фосфор, гвожђе, пектин, линолеинску (уље 

садржи 45%), олеинску и стеоринску киселину, 90 мг Е витамина.  
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Лековита својства голице: лечи простату, поспешује правилно лучење хормона, 

антиоксиданс, у народу за истеривање пантљичаре. Сивозелену покожицу не 

треба бацати јер је најлековитија.  

Сунцокрет су користили још амерички Индијанци. Садржи 24% беланчевина, 

20% угљених хидрата, 47,3% уља, затим, фосфор, калцијум, гвожђе, јод, 

калијум, цинк, магнезијум, ниацин, витамине А, Д, Е (80мг), Б3 (ПП) и витамин 

Б12.  

 

Лековита својства сунцокета: Антиканцероген и антивирусни. Кикирики се 

обавезно мора препржити или испећи у рерни. Садржи 26% беланчевина, 18,6% 

угљених хидрата, 47,5% уља, тиамин, линолинску киселину, рибофлавин, 

ниацин. Не препоручује се свакодневно узимање кикирикија, јер може 

проузроковати висок крвни притисак и крварење из носа. Ово не важи за 

дијабетичаре, који га могу узимати колико желе. Има лековита својства против 

депресије.  

Сусам је изузетно богат калцијумом и гвожђем. Користи се семе, које је бледо 

жуте боје као додатак јелима, производима од теста, посластицама. Посебно се 

користи у оријенталној кухињи. Изузетну арому има ако се мало пропржи на 

тихој ватри. Поред белог, постоје и браон и црни сусам.  

Лековита својства сусама: Ако вам недостаје калцијум можете потопити једну 

супену кашику сусама са 0,5 дцл јогурта и оставити током ноћи. Ујутро појести 

на таште.  

Таан је сусамов производ који се користи за припрему алве, разних колача, 

прелива за салате и слично.  

Гомасио је зачин који се припрема од сусама и морске соли. Сусам се добро 

опере и препржи на добро загрејаном сувом тигању, на тихој ватри. Со се 

одвојено препржи и када се охлади дода се сусаму. Маса се гњечи тучком у 

специјалној сурибачи посуди или авану.  

 

Лековита својства гомасиа: ублажава замор, јача нервни систем, јача имуни 

систем, против главобоља, мучнине, повраћања, морске болести.  

Ланено семе је један од највећих извора природног лигнина и омега 3 масних 

киселина, па стога има антиканцерогено својство, природни је разређивач крви 

и превентивно делује на појаву кардиоваскуларних обољења, високог 
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холестерола и триглицерида, можданог удара, тромбозе, псоријазе, артритиса, 

против камена у бубрезима и камена у жучи (кашичицу сировог семена жвакати 

30 минута ујутро на таште), против затвора (потопити семе у млакој води која је 

прокувана и охлађена и оставити да одстоји 6 часова; појести читаву масу увече 

пред спавање). Најшира примена је као додатак хлебу и пецивима од 

интегралних житарица. (Подаци добијени од предузећа, фирми и установа). 

Лековита својства лененог семена: делује као лаксатив, за искашљавање, против 

надимања и зватвора, помаже лечењу астме и хроничног кашља.(Подаци 

добијени од предузећа, фирми и установа). 

 

 

3.6. Аргументи ЗА органску храну 

 
Предности везане за природну средину. На основу неколико истраживања 

предности органски узгајане хране су следеће: 

1. Фарме органске хране не испуштају синтетицке пестициде у околину, од 

којих су неке опасне за околну флору и фауну. 

2. Фарме органске хране не нарушавају постојеце разлиците еко системе и 

биљни и животињски свет у њима. 

3. При прорацуну приноса у односу на јединицу обрадиве површине или по 

јединици прозвода долази се до закљуцка да је мања колицина енергије 

потребна при њиховој производњи. Такоде је мања и колицина отпада насталог 

при узгајању. 

4. Према неким студијама смањење приноса од 20% условљено узгајањем 

органске хране, омогућује и до 50% мању употребу вештачког ђубрива и око 

97% мању употребу пестицида. Ова летина је према истом извору била много 

бољег квалитета и дуже одрживасвежом. 

 

У једном истраживању извршеном на две фарме органске хране и једној 

конвенционале,у условима тешке суше,поља са усевима органске соје су дала од 

52% до 96% боље приносе од конвенционалне соје. Код кукуруза у истим 

условима једна летина органски произведена је дала 37% бољи принос од 

конвенционалне,док је друга дала за 62% нижи принос. 
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3.7. Аргументи ПРОТИВ органске хране 

 
Конвенционална храна садржи заосталу знатну количину пестицида и других 

примеса. Мада се по истраживању из 2002 да закључити да и органски узгајана 

храна садржи одређене примесе и то око једне трећине примеса у односу на 

конвенционалну храну. Једна од главних разлога дебата у вези органске хране 

су управо пестициди јер иако се могу доказати аналитичким путем у 

намирницама, чак и у тако малим количинама, многи научници сматрају да 

управо те количине немају утицај на здравље човека. Такође сви пестициди 

пролазе ригорозне серије тестова пре него што буду пуштени у употребу и 

надлежни установе одређују тачну количину заосталих пестицида у 

производима која је дозвољена при правилној употреби тог препарата. 

Новија не-органска пољопривреда, заснована на хербицидима, који припремају 

земљиште, пружа значајна унапредења у енергетској ефикасности. 

Органски узгајане намирнице трпе значајне колицине губитака због глодара, 

инсеката, болести, па самим тим захтевају значајну вецу колицину земљишта за 

исту колицину приноса. На основу једне студије утврдено је да за исти принос 

органског и конвенционалног парадајиза, потребно је око 624% више земљишта 

органским усевима. 

 

Неки пестициди се такоде користе и у органској производњи, неки од њих 

садрже тешки метал бакар, који може бити извор гомилања истог у производу. 

Пестициди који се користе у конвенционалној производњи су третирани и 

испитани пре но што су пуштени у продају, док су ретки пестициди у органској 

производњи који су у потпуности испитани. 

Многи сматрају да органски произвердена харна није одржива јер није у 

могуцности да одговори на све потребе цовецанства за храном. 

Правне регулативе 

 

Влада Републике Србије је почетком децембра 2005. године усвојила Предлог 

закона о органској производњи и органским производима и упутила га у 

Скупштинску процедуру. Овим Законом уређује се производња 

пољопривредних и других производа методама органске производње, као и 



 40 

прерада, складиштење, транспорт, обележавање, декларисање и промет ових 

производа, њихова сертификација и ресертификација, као и сва остала питања 

везана за ову област. 

 

Закон има за циљ : 

1. добијање производа са потврденом процедуром производње 

2. одржив социјално-економски рурални развој 

3. заштиту потрошаца, стављање ознаке која јасно указује на нацин и методе за 

4. добијање органских производа 

5. заштиту природних ресурса од загадења 

6. дугороцно одржавање и повецање плодности земљишта 

7. оцување биодиверзитета 

Нови закон уводи неке новине, нарочито кад се ради о сертификацији. Он 

сертификацију поверава засебним организацијама, а Министарство 

пољопривреде даје овлашћења за обављање тог посла, води регистар органске 

производње, обавља инспекцију сертификационих тела и предлаже мере за 

развој органске пољопривреде 

 

 

4. ПОТЕНЦИЈАЛИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОИЗВОДЊИ 

ЗДРАВЕ ХРАНЕ СА ГЕОГРАФСКОГ АСПЕКТА 

 
Република Србија располазе великим потенцијалима што је објашњено у 

следећем поглављу. Поставља се питање да ли ће Србија те потенцијале 

искористити? 

 

На територији Србије под утицајем различитих природних и друштвених 

фактора развила се расноврсна ратарска и сточарска производња, која носи 

одлике Панонске и Планинске регије. Ратарска и сточарска производња је 

разноврсна и њихови производи од давнина се користе у исхрани становништва. 

Неки од њих имају статус веома значајних индустријских сировина: шећерна 

репа, уљарице (сунцокрет, уљана репа, соја) хмељ, воће, поврће. Неки 

производи само се делимично прераћују (пиринач, јечам, раж, кукуруз), 
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уљарице као и неке врсте воћа и поврћа. Имајући на уму све факторе, 

могућности за производњу ратарских сировина су велике. Од даљег развоја 

индустрије и општег стандарда становништва зависиће у којој мери ће 

индустријска прерада обухватити културе које се сада само делимицно 

прерађују или уопште не учествују у индустријској преради. 

 

Прилог 6. Структура пољопривредне производње у 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.googleimages.rs 

 

И поред колебања у сточном фонду Србије, индустрија има значајну 

потенцијалну основу. У фабрикама прехрамбене индустрије ове сировине насле 

су велику примену. Ратарство спада у основне и најважније гране 

пољоприовреде. Производи ратарства представљају основу здраве изхране 

становниства и основу за развој сточарства. Ратарски и сточарски производи 

чине базу за развој прехрамбене индустрије. Овде спадају: производња жита, 

индустријског биља, поврћа, воћа, меса, масти, млека и млечних производа. 

(Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs). 
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4.1. Вода као потенцијал за производњу здраве хране 

 
Вода представља значајан фактор у производњи здраве хране и она је драгоцено 

природно богатство за развој пољопривреде уопсте. То је од посебне важности 

за Војводину, житницу Србије. Војводину одликују знатне топлотне суме, и она 

се сврстава у регије богате површинским токовима и плодним земљистем. 

Међутим предности за производњу здраве хране као и целе пољопривреде нису 

довољно искоришћене, јер лети усеви у Војводини оскудевају у влази, земљисте 

се не користи најрационалније, па према томе и приноси и потенцијали за 

производњу здраве хране нису на одговарајуцем нивоу. Све ово намеће потребу 

адеквативнијег и рационалнијег коришћења воде у Војводини, али и у осталим 

деловима Србије (Поморављу, Комету, Зети, Мачви, итд.). Метохија се убраја у 

регије најбогатије водом на Балкану. Ипак коришћење воде Белог Дрима и 

његових притока за наводњавањем углавном је непланско. Слична ситуација је 

и у Косовској котлини. Изграђени систем Ибар-Лепенац нерационално се и 

нестручно користи. Имајући на уму климатске прилике и плодно тле, Метохија 

би уз адекватно коришцење воде могла постати значајан пољопривредни рејон 

Србије, посто има значајне потенцијале за производњу здраве хране, и као таква 

могла би постати једна од водећих на Балкану. Воде Јужне, Западне и Велике 

Мораве уопште се не користе за наводњавање. Када би се земљишни 

потенцијали Србије, пре свега Панонске регије, рационалније користили, Србија 

би се сврстала у ред великих произвођача здраве хране у Европи. То је шанса 

насе пољопривреде. Планинско-котлинској регији Србије воде такође 

представљају важан фактор укупног привредног развоја. Нерегулисани 

планински токови често имају штетно дејство на пољопривреду ових простора 

(ерозија). Шуме, ливаде и пашњаци у великој мери штите планиско земљиште 

од сувишне воде. У многим крајевима Србије извршена је непланинска сеча 

сума, а то је условило убрзани процс ерозије. Поред тога што су ови крајеви 

захваћени ерозијом и изложени знатним количинама падавина, Планинска 

регија оскудева у води или је изложена суши. Све то утице на производњу 

здраве хране. Зато заштита воде од загађивача и очување квалитета има 

приоритетан значај. Имајући на уму наведене природне факторе који утицу на 

развој производње здраве хране у Србији, јасно је да они нису свуда истог 
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квалитета и да нису свуда фактор развоја. Применом савремених научних 

достигнућа, агротехничких мера, али пре свега одговорним односом човека 

према природи могу се побољшати или ублажити њене негатиности. Све с 

циљем успешнијег и брзег развоја производње здраве хране.  

 

Прилог 7. Река Височица са великим потенцијалима Републике Србије 

Извор: Скенирано из књиге ''Регије Источне Србије''. 

  

 

4.2. Земљиште као потенцијал за производњу здраве хране 
 

Земљиште је један од основних услова живота и једно од најзначајних 

природних добара. Као природна и као економска категорија, ограничено је, 

тешко га је увећати по површини, а моћ обнављања и регенерација неупоредиво 

је тежа и спорија него код воде и ваздуха. У том смислу, земљиште представља 

једну од најважних и најосетљивих компоненти животне средине. 
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Разноликост геолошког састава, различитост климе, велика рашчлањеност 

рељефа и антропогена делатност условили су да је у Србији развијен велики 

број хетерогених педолошких системских јединица. Најплоднија земљишта – 

чернозем, алувијална (семиглејна и ритска црница) најзаступљенија су у 

Војводини, Стигу, Поморављу, Браничеву, Мачви и на другим местима, али 

спорадично. Насупрот томе, већи део брдско-планинског подручја Србије (63 % 

територије изнад 200 m.н.в.) одликују плитка редукована скелетоидна 

земљишта. 

Проблемом класификације земљишта у Србији бавило се више аутора. Тако, Ђ. 

Филиповски и М. Ћирић (1972, 1974) на територији Србије издвајају четири 

педогеографска региона. Прва регија обухвата територију Војводине, тј. део 

Панонске низије. Друга се постире у области обода панонског басена, 

захватајући побрђе и нископланинске пределе Шумадије, Поморавља поред 

Велике, Јужне и Западне Мораве, добар део Тимочке крајине и Косова. Трећа 

регија је најмања. Њјој припадају Мачва, Јадар, Поцерина и предео ваљевских 

планина. Четврта регија обухвата планинске делове источне, западне и 

централне Србије. 

В. Атанасковић (1982) сматра да у Србији можемо издвојити три земљишне 

зоне: 

 

1.        Зона Панонске низије; 

2.        Зона панонског обода; 

3.        Зона брдско-планинско-котлинских земљишта. 

 

Према М. Љешевићу (2003) овде се може говорити и о мањим регионалним 

јединицама земљишта, тј. земљишним регијама у оквиру којих је могуће 

издвојити мање регионалне јединице, односно земљишне рејоне. Земљишне 

рејоне карактеришу слични типови земљишта или, пак, слични услови 

педогенезе. Разлике међу њима њих настају као последица локалних 

климатских, рељефних, литолошких и вегетацијских услова. (Љешевић 

М.,(2003.)). 
 

Земљиште има велики потенцијал у Републици Србији у производњи здраве 

хране са географског аспекта. 
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4.3 Потенцијали за производњу житарица са аспекта здраве 

хране 

 
Производња жита има велики значај за исхрану становништва. Највећи део 

обрадивих површина налази се под житом. И поред тога сто се последњих 

деценија површине под житом смањују, а повећавају површине под 

индустријским и крмним биљем, производња жита се стално повећава. Од свих 

врста жита највише засејаних површина је под кукурузом, затим пшеницом и 

знатно мање под јечмом, ражи и овсом. Неопходно је истаци да се у житу налазе 

основни елементи неопходни за одржавање житова човека: беланчевине, масти, 

угљени хидрати, витамини. Жито спада у здраву храну, а поред тога жито 

представља важну индустријску сировину за производњу алкохола и других 

производа.  

Кукуруз спада у веома важне житарице. Он даје већи принос и има ширу 

примену од осталих врста жита. Мање се користи за исхрану људи а више за 

исхрану стоке и као сировина за индустрију. Користи се за производњу уља, 

скроба, алкохола, биљне масти, идр. Добро успева у условима који су 

карактеристични за Србију. Може се гајити и до 900м н.в. и на лошијем, 

подзоластом земљишту. Гајењем кукуруза, рационалније се користи земљисте, 

јер се на истој површини у исто време могу гајити међуусеви (пасуљ, бундева). 

Због својих предности кукуруз се гаји на великим површинама. Овом културом 

је још 1955. било засејано 1.474.000 ха а у 1994. 1.396.000 ха. Највише се гаји у 

Војводини, затим у Мачви, Посавини, Шумадији, Поморављу, Косову и 

Метохији. Гајење кукуруза распрострањено је у планинском делу Србије, где је 

некада имао велику примену у исхрани људи. Данас је то скоро занемарљиво. У 

Војводини просечни приноси по хектару износе 6.000-7.000 кг, док су у 

планинским крајевима и до цетири пута мањи. Производња кукуруза у Србији је 

1955. износила 2.297.000т с просечним приносом од 3.41 т/ха.  

 

С постојећим поврсинама уз примену високородне сорте хибридног кукуруза и 

адекватних агротехничких мера, Србија може постати значајан извозник ове 

здраве хране у Европи.  
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Пшеница се налази на другом месту по пространству засејаних површина. У 

1955. под пшеницом се налазило 1.148.000 ха, у 1994. 908.000 ха. Важно место у 

структури житарица припада пшецини због њеног великог значаја за исхрану 

људи а и стоке. Поред тога, она се убраја у прворазредне индустријске 

сировине. Од пшенице или у комбинацији с њом може се добити око 80 

производа прехрамбене, фармацеутске, козметичке, или хемијске индустрије, а 

примену је нашла у производњи алкохола, штирка, зејтина, масти, шећера, 

пластичних маса. Она заузима значајно место у структури Српског увоза и 

извоза. Имајући у виду да вегетациони период ове културе траје пет месеци, 

може се гајити тамо где има доста топлоте, влаге, светлости и погодног 

педолошког покривача (алувијалне равни, лесне терасе и заравни) све до 500м 

н.в. Најбољи услови гајења пшенице су у Војводини, али она се гаји и у Мачви, 

Поморављу, Косову и Метохији. Приноси пшенице по хектару још су релативно 

ниско 3.58 т/ха, док је укупан принос из 1994. износио 3.249.000 т. Овакви 

приноси и укупна производња јесу исод стварних могућности којима располаже 

Србија. Уз примену савремених агротехичких мера могуће је знатно повећати 

приносе, зато сто смо и сами видели да Србија има велики потенцијал у 

производњо здраве хране, само га треба на прави начин искоритити. Највећа 

производња је остварена 1994. 4.109.000 т, што указује на веће могућности 

производње ове здраве зитарице. 

Јечам је раширена култура која може успевати на мањим али и на висинама и до 

1800м. јер добро подноси високе и ниске температуре. Вегетациони период 

јечма траје 100 дана и зато се гаји у свим крајевима Србије, али највише у 

Војводини и на Косову и Метохији. Јечам је нашао примену у људској храни 

као и у индустрији пива. Овом здравом житарицом 1955. било је засејано 

131.000 ха, док те површине 1944 изное 113.000 ха. У протекле четири деценије 

незнатно је смањена површина под јечмом али су повећани приноси са 1.36 т/ха, 

на 2.55 т/ха што је условило и већу укупну производњу. Имајући на уму 

чињеницу да се јечам мало користи у исхрани, не намеће се потреба за 

повећањем производње. Веће потребе постоје за повећањем производње 

пиварког јечма.  

Раж представља распрострањену културу отпорну и на веома ниске 

температуре, и до -29 ºС. Уз све то, за његово гајење није потребно посебно 

квалитетно земљисте. Може да успева на висинама и до 2000м. Примену је 
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нашао као индустријска сировина за производњу алкохолних пића (вотка, 

виски). Поврсине под овом врстом смањене су са 81.000 ха у 1955. на само 

9.000ха у 1995. Због услова у којима се мозе гајити раж је широко 

распрострањена на читавој територији Србије, а највећи произвођачи налазе се 

у долини Тимока и у околини Ниша.  

Овас је нашао примену углавном у исхрани стоке, док се само изузетно може 

користити за људску исхрану. Подносећи различите климатске услове и 

успевајући на различитом земљишту, могуће га је гајити у свим крајевима 

Србије. Овсом је 1955. било засејано 149.000 ха, док је та површина 1994 

износила само 73.000 ха. И поред смањења површине под овом културом, 

укупна производња остала је скоро непромењена у односу на 1955.  

Пиринач има значајно место у људској исхрани. За његово успевање неопходно 

је доста влаге и топлоте. На територији Србије данас се гаји веома мало, тако да 

су количине занемарљиве. Србија потребе подмирује из увоза, а гаји се у Бачкој, 

у алувијалној равни Тисе (Бачко Петрово Село и Бачко Градиште), и у Банату, у 

околини Алибунара. (Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs). 

Прилог 8. Засејане површине у пролећној сетви, - стање усева 25. 05. 2010. 

Извор: http://webrzs.stat.gov.rs 

  

Republika Srbija 

ukupno centralna Srbija Vojvodina 

Ukupno zasejano 3065745 1507321 1558424 

Žita 1893639 884556 1009083 

  Pšenica 493438 241918 251520 

  Ječam 85644 48843 36801 

Industrijsko bilje 438930 34429 404501 

  Šećerna repa 66761 1904 64857 

  Suncokret 170671 13405 157266 

  Soja 171111 12333 158778 

Povrtno bilje 273189 203275 69914 

  Krompir 76694 59896 16798 

  Pasulj 20303 14028 6275 

  Paprika 18460 14343 4117 

  Paradajz 20180 14817 5363 

Krmno bilje 459987 385061 74926 

  Lucerka 187286 133648 53638 

  Detelina 118982 110752 8230 
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4.4. Потенцијали за производњу индустријског биља са аспекта 

здраве хране 

 
Производња индустријског биља на територији Србије има веома велики 

потенцијал. Међутим, извесне врсте упевају само у појединим деловима Србије, 

док се остале врсте срећу на целој територији. Дана су индустријске културе 

заступљене на 8.5% обрадивих површина, док је пре четрдесетак година тим 

површинама припадало око 6% обрадивих површина. Највеће површине налазе 

се под шећерном репом, сунцокретом, дуваном, сојом.  

 

Сунцокрет спада у најзначајније и најрапрострањеније индустријске културе 

код нас. Од ове биљке у индустријској преради добија се уље, као и мале 

супстанце неопходне за производњу сапуна. Ово је наша најважнија култура за 

индустрију уља. Семе сунцокрета садржи око 33% уља. Нуспроизводи 

сунцокрета служе као сточна храна, док се стабљике могу користити за огрев. 

Сунцокретом је 1955. било засејано око 76.000 ха, а данас су те површине 

знатно веће 131.000 ха (највише од свих индустријских биљака). У 1995. 

производња је износила 75.000 т са просечном производњом од 0.99 т/ха, да би 

укупна годишња производња 1994. износила 294.000 т са 1.83 т/ха. Сунцокрет 

се највише гаји у Војводини, Мачви, Стигу, Поморављу, и у Косовско-

метохијској котлини. Његова предност је што се може гајити као међуусев.  

 

Шећерна репа представља распрострањену индустријску културу код нас и 

служи за добијање шећера, чији је значај за исхрану људи добро познат. 

Шећерна репа представља важну индустријску сировину. При преради репе 

добијају се и нуспроизводи који служе као одлична сточна храна. Гајење ове 

индустријске културе у нашим крајевима почело је у другој половини XIX века, 

док је интензивнија производња почела после Другог светског рата. Највећи и 

најзначајнији произвођач шећерне репе је Војводина, а гаји се још у Мачви, 

Стигу, великом Поморављу, као и на Косову и Метохији. У овим рејонима 

налазе се и највеће фабрике за производњу шећера. Ова индустријска биљка 

спада у веома осетљиве и интензивне културе. За њено гајење неопходно је 

погодно земљисте, доста влаге и топлоте, као и веома брз транспорт, и зато се 
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углавном гаји поред пловних река и канала, железничких пруга и добрих 

друмских саобраћајница. У периоду (1955-1994) досло је до повећања површине 

засејане шећерном репом са 48.000 ха на 72.000 ха. Такође је и остварен пораст 

производње, који је био праћен великим осцилацијама. 

 

Соја је значајна индустријска култура која садржи 26% јестивог уља и 60% 

беланчевина. По хранљивој вредности у исхрани стоке 1 кг соје замењује 3.5 кг 

кукуруза. Својим корењем соја у земљисте уноси азот, што утице на 

побољшање негове плодности. У многим земљама соја је нашла примену у 

производњи млека које се користи као замена за кравље млеко, затим у 

производњи јогурта, пудинга, сладоледа и чоколаде. У развијеним земљама 

млеко добијено од соје знатно је скупље од крављег. У Србији је предвиђена 

изградња фабрике сојиног млека, која треба да се реализује у наредном 

временском периоду. Соја се највише гаји у Војводини и некада је њоме било 

засејано само 1000 ха, а данас те површине износе око 49.000 ха. Највећа 

годишња производња соје остварена је 1989. године 129.567 т са просечним 

приносом 2.65 т/ха. 

  

Дуван је изразито комерцијална култура која може да успева и на земљишту 

лошијег квалитета. Србија се сврстава у значајне произвођаче дувана. На нашој 

територији издваја се неколико рејона у којима се гаји дуван. Први обухвата 

јужно Поморавље (околина Прешева, Врања, Лесковца, и Алексинца), други 

захвата делове западне Србије (Бајина Башта), и трећи рејон обухвата 

Војводину, где се гаји “вирџинија” дуван крупног листа, тамне боје и љутог 

укуса. По квалитету је слабији од дувана из осталих крајева Србије. Поред ових 

рејона, дуван се гаји у Косовској котлини и долини Нишаве. Данас се дуван у 

Србији гаји на површини од 12.158 ха, с просечним приносом од 1.14 т/ха и 

укупном годишњом производњом од 14.002 тоне. 

 

Хмељ је значајна индустријска биљка која се користи као додатак јечму при 

производњи пива. Квалитет нашег хмеља ужива светски глас и због тога је 

нашао место и на светском тржишту. Гаји се углавном у Бачкој, око Бачког 

Петровца и несто мање у Срему. Хмељом је засејано око 1.200 ха површине, с 

годишњом производњом од 754 т.  
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Конопља и уљана репица спадају такође у важне индустријске биљке. 

Површине под конопљом смањене су са 45.000 на свега 1000 ха, док је дошло до 

незнатног повећања површина под уљаном репицом са 2000 ха на 4000 ха. 

Производња конопље за влакно у сталном је опадању и поред повећања приноса 

по јединици поврсине. Производња репице достигла је максимум 1985. године 

62.000 т, а данас износи око 5000 т. Конопља и лан представљају текстилно 

индустријско биље. Највише се гаје у Војводини, Поморављу и Шумадији. 

Највећи део конопље за влакно користи се у индустријској производњи.  

 

Мак такоће спада у индустријске биљке и гаји се у Војводини, пре свега због 

семена које се користи у исхрани и за добијање уља. Површине под маком у 

последње четири деценије незнатне су, од 1000 ха до 2000 ха. 

 

Република Србија има такође велики потенцијал у производњи здраве хране 

индустријског биља и ту могућност треба да искористи. 

 

4.5. Потенцијали за производњу повртног биља са аспекта 

здраве хране 

 
Производња повртног биља има велики значај због његове улоге у исхрани 

људи. Гајење поврћа захтева знатну радну снагу, али и даје значајне приходе. 

Оно се у исхрани користи као свеже или конзервисано. Поред тога, значајно је и 

као извозна роба. У Србији успевају многобројне врсте поврћа, јер им погодује 

медитеранска и претежно умереноконтинентална клима. Неке од повртарских 

култура успевају самоникло, док неке човек систематки узгаја. Због све већег 

значаја здраве хране на човека и производњу уоспте, производња повртарских 

култура улази у делокруг економско-географског разматрања. Већина 

повртарских биљака за свој неометан развој изискује плодно земљисте, зато је 

за њихово гајење најповољније тло Војводине, затим по речним долинама, 

котлинама, крашким пољима и увалама. Неке врсте повртарких култура 

захтевају у једном периоду развоја знатну влажност, па је њихово гајење 

уловљено вештацким наводњавањем.  
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У производњу здраве хране спадају најраширеније повртарске културе као то 

су: кромпир, купус, пасуљ, а гаје се широм Србије, јер уз житарице 

представљају основу за здраву исхрану становништва. Поред тога, ово поврће 

лако се чува у зимској половини године.  

 

Кромпир има значајно место у исхрани људи, али представља и важну 

индустријску сировину. Користи се за добијање алкохола, скроба, шећера, а 

служи и као сточна храна. За несметано гајење кромпира довољна је топлотна 

сума од 1.700 ºС. Одговара му влага, подзоласто земљиште и хладнија клима. 

Углавном се гаји у планинском делу Србије. По производњи кромпира позната 

је околина Ивањице, Горњег Милановца, Лековца као и крај Драгачево. 

Кромпир се сеје на око 113.000 ха и годишње се произведе око 844.000 тона, а 

просечан принос је 7.33 т/ха. Производња задовољава домаће потребе и извесне 

количине се извозе, и наша земља треба да искористи ту могућности што већег 

извоза ове здраве хране. 

 

Купус по значају производње налази се одмах иза производње кромпира. За 

несметан развој одговара му наносно и ритско земљисте, много влаге и обилно 

заливање. Годишње се купусом засади око 24.000 ха и произведе се око 277.000 

т, при цему је просечан принос 9.6 т/ха. Најпознатији произвођач купуса у 

Србији је Футог, а гаји се и у осталим деловима Србије.  

 

Пасуљ је на трећем мету по количини и значају за здраву исхрану. Предност 

његове производње јесте што се углавном гаји као међуусев по њивама које су 

засејане кукурузом. Успева у свим насим крајевима, највише око Чачка, 

Грдишта и Ужица. Годишње се засеје 23.547 ха и произведе око 62.000 тона.  

Производња паприка и парадајза је расирена. Паприка се највисе гаји у околини 

Лесковца, Ниша, Алекинца, Јагодине и Новог Сада. Годишње се паприком 

засади око 21.142 ха и произведе око 138.000 т. Њена употреба у исхрани је 

веома заступљена. Исти је случај и са парадајзом.  

 

Од остале здраве хране значајнија је производња лука (црни, бели), затим 

грашка, спанаћа, разних салата, краставаца, лубеница, диња, карфиола, келерабе 
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итд.  Све већи значај добија производња раног или касног поврћа. У зимској 

половини године осећа се велика потреба за разним врстама поврћа.  

Производња повртног биља у Републици Србији има велики потенцијал у 

производњи здраве хране са географског аспекта. 

 

 

4.51. Селекција и укрштавање биља са аспекта здраве хране 
 

Селекција и укрштавање биља престављају значајне мере за унапређење 

пољопривредне производње, а самим тим и производње здраве хране. Радом 

многих научних институција и њихових радника у нашој земљи, на селекцији и 

укрштању биља створене су многе високоприносне сорте пшенице, кукуруза, 

кромпира, шећерне репе (са већим процентом шећера), сунцокрета, са већим 

садрежајем уља. итд. У Србији, нископриносне сорте углавном су замењене 

новим, домаћим али и страним селективним сортама биљних култура. То је 

условило повећање приноса појединих биљних култура. Много се урадило и на 

обнови и квалитетном побољшавању воћарксе и виноградарске производње. 

Посебна пажња посвећује се одгоју квалитетних сорти воћарске, виноградарске, 

и ратарске производње (Институт за воћартво у Чачку, Новом Саду, и Земун 

Пољу), као и њиховој рејонизацији.  

И у области сточарске производње предузето је, али се и данас предузима много 

зоотехничких мера у циљу повећања броја квалитета сточног фонда. Упоредо са 

санитарно-ветеринарском заштитом обавља се и селекција домаће приплодне 

стоке, а из иностранства увозе се високопродуктивне расе стоке, што поново 

има за циљ укрстање, и производњу што здравије хране. Поред ових мера, 

урадило се много на побољшању квалитета исхране стоке, тј. узгоју квалитетног 

крмног биља и производњи концентроване хране. Одговарајућим мерама 

заштите (мелиорацијом, и заштитом од ерозије)  планински пашњаци могу бити 

постати немерљив резервоар квалитетне сточне хране, а самим тим прузати 

добре услове за развој сточарксе производње здраве хране.  

 

За развој здраве хране велики проблем представљају бројна, по површини мала, 

расцепкана, и уситњена индивидуална газдинства. У структури преовлађују 
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поседи од 1-3 ха. У Србији они чине 33.12% свих газдинстава. Слична је 

ситуација и у појединим деловима Србије, Косову и Мотехији 40.4%, Војводини 

31.11% централној Србији 32.66 свих газдинстава. Оваква уситњеност и 

расцепканост ограничавајуци је фактор потенцијала производње здраве хране, 

као и примене савремене механизације. Ако се уз то узме и ниска 

продуктивност рада, укупна производња као и недевољна запосленост, онда су 

јасни проблеми с којима су суочена индивидуална газдинства, која располажу са 

81.4% обрадивих површина и са 90% сточног фонда.  

 

И поред свих ових проблема с којима се срећу, на поседима индивидуалних 

газдинстава, оствари се око 43.2% тржишних вишкова жита, воћа, поврћа, 

индустријског биља, што значи да наса земља ипак има потенцијала за 

производњу здраве хране, али томе треба посветити највећу могућу пазњу. С 

циљем унапређења производње здраве хране на индивидуалном сектору 

пољопривреде, још 1991. је донесен закон о земљишном максимуму од 20 ха. 

Поред тога, да би се земљиште рационално и огранизовано користило, 

предузето је још мера, међу којима је и комасација. Велика расцепканост (7-9 

парцела) онемогућује употребу савремених средстава за производњу. Због тога 

се обављало прегруписавање већег броја мањих парцела неправилног облика у 

мањи број већих, које су добиле правилне облике и нове прилазне путеве. 

Велики допринос развоју и преображају Српске пољопривреде дала су и  

друштвена газдинства, која су настала после Другог свестског рата од земљишта 

добијеног аграрном реформом, конфискацијом или мелиорацијом до тада 

неискоришћеног земљишта. Друштвена газдинства представљају битан фактор 

у укупном развоју пољопривреде и чине га пољопривредна добра, 

пољопривредно индустријски комбинати, огледна добра, задруге, а све са 

циљем произвоње здраве хране. Друштвена газдинства разполазу са 18.6% 

обрадивих поврешина, и на њима се остварује око 56.8% тржишних вишкова 

жита, меса, млека, воћа, поврћа, глобално речено здраве хране, и они су 

резултат добре опремљености друствених газдинстава савременом 

технологијом. Прва радна задруга за производњу здраве хране формирана је у 

марту 1945. у селу Стапару у Војводини.У почетку, ове организације 

представљане су привредне организације у којима је био удружен већи број 

истих поседника или беземљаша. У фази формирања задруга настала су четири 
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типа сељачких радних задруга. Разлике међу појединим типовима биле су у 

томе колико се земље уноси у задругу и под којим условима. И поред свих 

проблема такозване сељачке задруге за производњу хране још 1945. остваривале 

су добре резултате, који су утицали на развој пољопривреде. Задругари су 

гајили здраву храну, воће, поврће, индустријске културе. Задруге су подизале 

воћњаке, винограде. Знатан број задруга формиран је у изразито неразвијеним 

крајевима земље, у којима су доминантни били ситни и расцепкани поседи. 

Задруге у овим крајевима, због свих отежавајућих и ограничавајућих фактора, 

нису дале жељене резултате. Данашње задруге представљају пољопривредна 

газдинства, а неке су се специјализовале за производњу здраве хране, и на њима 

се примењује савремени нацин обраде и остварују високи приноси. Посебна 

улога задруга јесте у остваривању разних видова кооперације са индивидуалним 

произвођачима, и помажу им својим стручним кадром. Преко задруга 

произвођачи набављају семе, воћне саднице, имају значају улогу у 

унапређивању здраве хране, мада још увек недовољну и неадекватну као што то 

раде земље у окружењу. У почетку производње здраве хране и пољопривреде 

уопште, задатак је био да обимнијом и јефтинијом производњом снизе цене и 

обезбеде сигурније снабдевање градског становниства пољопривредним 

производима. Од свој настанка па све до данас претрпела су више промена и 

реорганизација. Највише их је било 1955. да би се до данас тај број знатно 

смањио. Пољопривредна добра су механизована, имају стручни кадар и 

представљају значајне и крупне произвођаче здраве хране. Повећање 

производње на овим имањима није толико резултат повећања пољопривредних 

површина, већ повећања приноса по хектару. Поред пољопривредних добара 

која се баве производњом здраве хране, треба истаћи и мања огледна добра и 

расаднике, чија специјална функција даје услове за подизање пољопривреде на 

виши ниво (селекција, оплемењивање, укрштање како биљака тако и стоке). 

Узајамни интерес пољопривредних организација и индустрије уловио је 

формирање пољопривредно индутријских комбината, који располазу 

комплексима земљишта, савременом механизацијом и технологијом која 

омогућава резултате светског нивоа. Пољопривредно индустријски комбинати 

повезују више газдинстава са специјализованом производњом здраве хране 

(ратарска, сточарска, прерађивачка). На овај нацин снижавају се трошкови 

производње а повећава продуктивност рада. Пољопривредно-индустријских 
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комбината највише има у Војводини, житнородном крају. У даљем развоју ових 

организација тежи се већој специјализацији производње здраве хране, као и 

већем повезивању пољопривреде и индустије. То ће утицати на јачање 

комбината и искључиће посреднике између произвођача пољопривредних 

производа и индустријске прераде.  

 

Поред знатног броја комбината у Србији, познати су: ПИК “Београд” са 

погнима у Шумадији, Војводини, ПИК “Серво Михаљ Зрењанин, ПИК 

“Сирмиум” Сремска Митровица, ПИК “Пожаревац”, ПК “Сомбор”, ПК 

“Београд” итд, као и мање организације у Шапцу, Панчеву, Суботици, Новом 

Саду, Врбасу, Црвенки, Кикинди, Бачкој Тополи. У циљу унапређења и 

повећања пољопривредне производње, што је за касније имало за циљ и 

производњу здраве хране, почело се од 1956. процесом коперације између 

друштвених газдинстава на једној и индивидуалних газдинстава на другој 

страни. Облици кооперације веома су различити, али се најчешће јављају у виду 

заједничких улагања или у обављању услуга. Коперација у виду заједницких 

улагања представља виси облик удруживања, где кооперанти заједнички улажу 

рад и средства за производњу, заједнички сносе трошкове ризика у случају 

непогода, суша, тј. неродних година. Кооперација у виду пружања услуга 

представља неразвијени али приступачнији и више коришћен облик сарадње 

који подразумева пружање услуга у машинама индивидуалним произвођачима 

(око орања, сетве, жетве, вршидбе), затим набавку семена, сточног подмладка, 

давање стручних услуга, узимање земље у закуп, откупљивање производа итд.   

 

У Србији је различита структура земљиста, то је директна последица утицаја 

различитих физичко-географских и друштвених услова. Производња здраве 

хране директно зависи од величине земљишног фонда, његовог квалитета и 

начина коришћења. Структура земљисног фонда променљива је као категорија. 

Све до скоро пољопривредно земљисте било је експанзивна категорија која се 

стално ширила на рачун шума, бара и мочвара. Тадашња Југославија је 1955. 

располагала са 6.289.539 ха пољопривредних површина, при чему су обрадиве 

површине чиниле 4.947.643 ха, или 78.66%, док је стање у Србији у односу на 

Црну Гору било знатно повољније. Обрадиве површине у Србији чиниле су 

82.95% од укупних површина, а у Црној Гори 32.02%. У 1992. на територији 
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тадашње Југославије дошло је до незнатних одступања у односу на 1955. 

годину. Укупне обрадиве површине оствариле су незнатан пад 78.12% у Србији, 

а у Црној Гори остварен је мали пораст 35.98%. Што се тиче земље, у структури 

обрадивих поврсина водеће место припада ораницама и баштама, Оне 

обухватају 3.720.068 ха или 76.46%. У односу на 1955. површине су незнатно 

смањене. Имајући на уму ограничен фонд ораничних површина, пораст 

ратарске производње могуће је остварити само повећањем приноса по јединици 

површине, као и изменом структуре у корист високопродуктивних култура. С 

обзиром на природне услове за развој воћарства, као и потребе за овом врстом 

производа, површине које захватају воћњаци (267.270 ха) још увек су мали. Из 

тих разлога велика пажња се поклања плантажној производњи воћа у 

друственом сектору здраве хране, јер је у већој мери могуће применити 

савремене агротехничке мере. Слична је ситуација и са земљисшем под 

виноградима. Оно је ограничено на 88.870 ха, или 1.83% с тим сто су површине 

под виноградима у сталном опадању. (Подаци добијени од предузећа, фирми и 

установа). 

 

За последње четири деценије у Србији су повећане поврсине под ливадама. 

Данас оне захватају поврсину од 789.821 ха, или 16.23%. У периоду (1955-1994) 

смањене су површине под житарицама са 82.5% на 69%, а повећан је удео 

површина под индустријским биљем, повртним и сточним крмним биљем. 

Међутим и поред смањења, засејане површине под зитом у значајној су 

предности. Јер у земљама с развијеном пољопривредом, површине под 

индустријским биљем заузимају преко 40% ораничних површина. У новије 

време предузимају се мере да се структура сетвених површина донекле измени, 

при чему би се смањиле поврсине под житом у корист индустријског, 

повртарског, крмног биља, али уз повећање приноса, а самим тим и 

квалитетнијом производњом здраве хране. На овај нацин не би се пореметила 

структура потреба за појединим сетвеним врстама, као и могућности извоза.  

 

Укрштање и селекција биљака има велики значај за производњу здраве хране у 

Републици Србији са географског аспекта. 
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4.6. Птенцијали за производњу воћа са аспекта здраве хране 

 
Производња воћа представља важну грађу у оквиру производње здраве хране. 

Поред тога што се ови производи користе у исхрани, они представљају све 

важнију индустријску сировину. Прехрамбена индустрија од воћа производи 

разне врсте сокова, компота, сушеног воћа, итд. Воће представља најзначајнији 

и најважнији извор здраве хране, као и важну сировину за добијање алкохола. У 

Србији постоје изванредни услови за производњу средњоевропског и мањим 

делом јужног воћа.  

 

Прилог 9. Јагоде велики потенцијал Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.jagoda-srbija.com 

 

Јер мало је земаља у Европи које имају тако повољне и разноврсне услове за 

гајење воћа. Разноврстан рељеф, климатски типови, мозаик типова земљишта и 

велика традиција у гајењу воћа, сврставају Србију у значајне произвођаче 

здраве хране. Природни фактори условили су формирање два различита 

воћарска макрорејона. Природни фактори условили су формирање два 

различита воћарска макрорејона. У области средоземне климе развио се рејон 

http://www.jagoda-srbija.com/
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средњоевропског воћа (шљиве, јабуке, крушке, ораси, тресње, вишње, брескве, 

кајсије). Што се потенцијала за производњу здраве хране тиче, све до 

шездесетих година у Србији је доминирало екстензивно окућничко воћарство на 

сеоским газдинствима. Највећи део производње остваривао се од појединачних, 

махом дворишних стабала, или с малих воћњака у оквиру сеоских газдинстава. 

Међутим, у послење три деценије дошло је до значајних промена у производњи 

воћа. У овом периоду подигнуте су на приватним и друштвеним газдинствима 

модерне плантаже воћа. Воћњаци су попримили сасвим нов изглед. Засађени су 

воћкама с густим, средњим и ниским стаблима (400-2000 стабала по хектару). 

Стабла се обликују тако што им се крошња купасто развија. На овај начин 

омогућава се већа асимилација топлоте. Овакве плантаже дају и велике приносе. 

На плантазама пољопривредног добра “Годомин” код Смедерева, добије се око 

80 т јабука и крушака по хекрату. Новоподигнуте плантаже углавном су 

засађене јабуком и шљивом, затим бресквом, крушком и вишњом. У укупној 

производњи воћа, шљива учествује са 50% По броју стабала и укупној 

производњи Србија се налази на првом месту у свету. У 1991. у Србији је било 

око 54.500.000 стабала шљива са укупном годишњом производњом од око 

430.000 т. Најзначајнији рејон производње шљива је Шумадија, и западна 

Србија (Колубара и Подриње) с центрима у Чачку и Ваљеву. 

 

На другом месту по значају од средњоевропског воћа је јабука. Србија 

располазе са око 16.492.000 родних стабала која годишње дају принос од 

148.000 т. Принос варира јер је резултат климатских услова. Гајење јабука 

распрострањено је у нашој земљи, али се у Србији издвајају следећи рејони: 

Западноморавски (Лучани, Чачак, Горњи Милановац, Брус), Севернобачки 

(Суботица), Ужички (Ариље, Пожега, Ивањица), Ниско-топлички (Блаце, Ниш), 

Шабачко-ваљевски (Шабац, Ваљево), Моравско-шумадијски (Рековац, 

Крагујевац), итд.  

 

По броју стабала на трећем месту налази се крушка 7.768.000. Годишње се у 

Србији произведе око 72.693 т. Гајење крушака везано је за неколико рејона: 

Сремски (Сремска Митровица и Инђија), Западноморавски (Чачак и Краљево), 

Јужноморавски (Лесковац) Нишавско-топлички (Ниш), Београдски (Гроцка, 
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Барајево), Моравско-шумадијски (Крагујевац, Топола), Шабачко-ваљевски 

(Ваљево).  

Бресква успева у свим виноградским рејонима. У Србији има око 4.504.000 

стабала брескве са годишњом производњом од око 41.262 т. Најпознатији 

рејони брескве су Београдски (Гроцка, Сопот), Подунавски (Смедерево), 

Нишко-топлички (Ниш, Пирот), Моравско-шумадијски (Топола), 

Западноморавски (Чачак), Јужноморавски (Власотинце) и у Зети у оквиру 

акрокомбината “13 јули”. 

 

Кајсија се сврстава у групу најосетљивијег воћа. Број стабала је релативно мали 

1.885.000 и годишње дају око 23.084 т. Гајење је ограничено на неколико рејона: 

Севернобачки (Суботица, Кањижа), Београдски (Гроцка), Нишавско-топлички 

(Ниш, Алексинац), Моравско-шумадијски (Крагујевац), Западноморавски 

(Чачак), Подунавски (Смедерево), Шабачко-ваљевски (Шабац, Коцељево) и 

Зета. 

  

Вишња је све значајнија врста воћа која се користи у индустријској преради. 

Користи се свежа али више за производњу сокова. У последње време вишња се 

све више извози и на иностраном тржишту је цењена као производ здраве хране. 

У Србији има око 10.349.000 стабала вишања која годисње дају око 86.134 т. 

Вишња се гаји највише у Србији и то у рејонима: Београдски (Гроцка, Сопот), 

Подунавски (Смедерево, Смедеревка Паланка), Моравско-шумадијски 

(Крагујевац, Топола), Севернобачки (Суботица, Бачка Топола), Нишко-

топлички (Мерошина, Ниш), Севернобанатки (Зрењанин, Кикинда) и Сремски 

(Сремска Митровица, Шид). Највеће плантаже с вишњом, које дају 

најквалитетније плодове у Европи, као и највећи проценат шећера, налазе се у 

ширем појасу Јужне Мораве. Посебно су познате плантаже око Вучја и на 

побрђу око доњег тока Топлице. 

 

Орах спада у веома хранљиве воћке и има широку примену. Најбоље успева у 

Тимочком, Нишко-топличком, Моравско-шумадијском, Подунавском, 

Косовском и Метохијском рејону.  

Србија има великих потенцијала у производњи здраве хране, сто показује 

пример малина који извозимо у Европу. Најзначајнији рејоин гајења малина су: 
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Чабацко-ваљевски (Ваљево, Осечина, Коцељево), Западноморавски (Чачак, 

Краљево), Моравско-шумадијски (Крагујевац), Ужички (Ариље, Ивањица, 

Пожега, Косјерић). Србија је такође познати произвођач јагода које су такође 

цењене на Европском тржишту, као продукт здраве хране. Најпознатији рејони 

јагода су: Западноморавски (Чачак, Краљево), Београдки (Гроцка, Младеновац), 

Подунавски (Смедерево), Нишавско-топлицки (Ниш), и Шабачко-ваљевски 

(Ваљево, Коцељево).  

И поред резултата које је остварила, потенцијале производње здраве хране у 

Србији и даље прате бројни проблеми. Структура воћарства још увек не 

одговара потребама и могућностима. Шљива доминира и знатно превазилази 

потребе. Поред тога, анализом производње по годинама уочава се њена 

колебљивост, што указује на екстензивност воћарства. У новије време 

друствени сектор преузима примат у воћарској производњи јер су структуре и 

приноси задовољавајући. То се углавном односи на јабуке, крушке, брескве и 

вишње.  

Међутим у том искоришћавању здраве хране има још увек нерационалности и 

неекономичности, што је посебно карактеристично за индивидуални сектор. У 

структури потрошње, највисе доминирају јабуке. Велике количине воћа прераде 

се у алкохолна пића, нарочито шљива (у ракију 75%). Велику сметњу 

интензивирању здраве хране представљају уситњени поседи и недостатак 

специјализације. Тек скоро почела је специјализација, тј. гајење воћа тамо где за 

то постоје најбољи услови. Главни произвођачи воћа, као продукта здраве хране 

су плантажни воћњаци. На њима се гаје најквалитетније сорте воћа. Складишта, 

хладњаче за воће подигнута су у близини већих градова, поред тога подигнуте 

су и индустријске сушионице за шљиве, као и прерађивачки индустријски 

капацитети за производњу воћних сокова, џемова, итд. Све су ово мере које 

имају за циљ унапређење производње здраве хране и изласка Србије на 

инострано тржиште, за које има добре услове и потенцијале.  (Подаци добијени 

од предузећа, фирми и установа). 

 

Воће има велики потенцијал у Републици Србији у производњи здраве хране са 

географског аспекта. 
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4.7. Потенцијали за производњу грожђа и вина са аспекта здраве 

хране 

 
Производња грожђа и вина спада у важне гране пољопривреде. У Србији 

постоји повољан потенцијал за развој виноградарства. Благо заталасано побрђе, 

довољне количине падавина погодују развоју ове делатности, која у неким 

крајевима Србије има дугу традицију. До Другог светског рата виноградарство 

се развијало калемљеном лозом и то на индивидуалним газдинствима. 

Механизација није била у примени. Тек после завршетка рата, тачније 1954. 

почињу на друштвеним газдинствима да се подижу плантажни виногради. Нов 

начин садње лозе омогућио је примену мелиорације, јер виноградарство захтева 

много рада и стручно познавање посла. Применом механизације, мањим 

утрошком радне снаге смањују се трошкови производње. Искуства планташке 

производње у друштвеном сектору применили су и индивидуални произвођачи. 

Винова лоза успева на различитим теренима, брежуљцима или стрмим 

падинама, различитом земљишту, сиромашно хумусом али богато кречом. 

Успева у приморју, као и у областима континенталне и умереноконтиненталне 

климе. У континенталном делу Србије издваја се неколико виноградарских 

рејона: Фрушкогорски, Бачко-банатски који обухвата северну Бачку, Вршачка 

брда и Банатску пешчару, Сумадијско-подунавски рејон с чувеним 

смедеревским виногорјем, Тимочко-крајински (обухвата Кључ и Неготинску 

крајину), Нишавски (обухвата долину Нишаве и Нишку котлину), 

Јужноморавски (с центром виноградарства у Жупи) и Косовско-метохијски који 

се интензивно развио после Другог светског рата (крај Ландовица). 

Виноградарство у Србији је у опадању како у погледу површина тако и у броју 

чокота (19550 134.000 ха, 1994. 88.000 ха), као и у погледу производње. 

Изузетак представљају Косово и Метохија, где се развоју плантажног 

виноградарства поклања велика пажња. Обнављању виноградарства и подизању 

нових плантажа већу пажњу поклањају пољопривредне организације а најбољи 

пример за то је “Џервин”, “Жупски рубин” и “Агрокосово”. Повољни климатски 

и педолоски услови у Србији омогућили су гајење разних винских и стоних 

сорти винове лозе. Сорте за обична вина чине 60%, а 25% долази на сорте 

квалитетног вина, док стоне сорте чине 10% и не задовољавају по асортиману. 
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Виноградској производњи недостају ране и позне сорте, као и сорте намењене 

за хладњаче. У Србији у производњи здраве хране су углавном заступљене 

сорте грожђа намењене за прераду и зато је нађено преко 20.000 нових 

капацитета виноградских подрума. У периоду (1955-1994) производња вина у 

Србији је варирала. Максимум је постигнут 1955. 210.790.000, док је 1994.  

производња износила 174.337.000. (Подаци добијени од предузећа, фирми и 

установа). 

Прилог 10. Производња грожђа и вина у Србији по годинама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: http://webrzs.stat.gov.rs 

 

4.8. Потенцијали сточарства са аспекта здраве хране 

 
Сточарство, уз ратарство преставља најзначајнију грану пољопривреде, мада по 

вредности производње има већи значај од ратарства. Док је ратарство углавном 

сезонска делатност, дотле је сточарство грана пољопривреде која је активна 

током целе године. Производњи сточарства представљају важну компоненту у 

исхрани становниства (месо, млеко, маст), али и важну индустријску сировину и 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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битан артикал у Српском извозу. Сточарство, и његови продукти као битан 

елеменат здраве хране, престављају једну од вазних перспектива насе  

пољопривреде. За развој сточарства у Србији постоје повољни природни 

услови, тј. Србија располазе са великим потенцијалима за сточарство, јер 

располазе са око 16.23% ливада а 21.23% чине пашњаци. За исхрану стоке 

користе се ливаде и пашњаци, али и жита, крмно биље, затим споредни 

производи ратарства (лишће репе, кукурузовина), отпаци индустријске 

производње (уљане погаче од сунцокрета, резанци од репе), као и производи 

фабрика сточне хране (разне врсте сточног концентрата).  

 

Производња сточног крмног биља, као продукта здраве хране представља вазан 

фактор развоја сточарства, вазан извор сточне хране код интензивног  гајења 

стоке. Поред тога, ове биљке су погодне за плодоред јер поправљају тло. 

Важније врсте сточног крмног биља јесу луцерка и детелина, а од значаја су и  

грахорица, сточни грашак, мухор, сточна репа и кукуруз за крму. Годишње се 

под луцерком покоси око 209.000 ха а под детелином 118.000 ха. Пожњевене 

површине под грахорицом износе око 3.819 ха, сточним грашком 3.686 ха, 

кукурузом за крму 30.835 ха и сточном репом 8.236 ха. Сточно крмно биље 

успева и на ливадама и пашњацима. Наши планински пашњаци јос увек не 

обезбеђују довољну и квалитетну исхрану сточном фонду, пре свега због 

неадекватног односа човека према њима. Без мелиорације ове површине неће 

бити у могућности да подмире минималне потребе испасе.  

 

Под утицајем природних и друствених фактора у планинском делу Србије 

развило се екстензивно сточарство. Као такво остало је и до данас. Насупрот 

томе, у Панонској низији и њеном ободу, где постоје повољни услови за 

приозводњу крмног биља, развило се интензивно гајење свиња, говеда, коња и 

живине. Интензивно или стајско сточарство заступљено је у крајевима 

модерније пољопривреде. То су предели најнапреднијег сточарства. Стока 

борави у стајама и храни се углавном крмним биљем, а у току лета истерује се 

на ливаде и пашњаке. Екстензивно или катунско сточарство одликује се тиме 

што сточари лети напасају стоку на планинама, где се налазе сточарска насеља 

(катуни, бачије и колибе) а у јесен их враћају у села на зимовање. 

Продуктивност насег сточарства заостаје за земљама западне, средње и северне 
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Европе, и ако имамо добар потенцијал за развој сточарства а самим тим и за 

производњу здраве хране. Ниска продуктивност директна је последица гајења 

примитивних раса(нарочито говеда и оваца), затим недовољна нега и слабија 

исхрана, нарочито у зимској половини године, али и за време сушних лета, као и 

неупућеност одгајивача у савремене начине сточарења. Директна последица 

овакве непродуктивности и малог броја стоке јесте релативно мала сточарска 

приозводња. Тако је у Србији 1994. произведено око 55 кг меса по становнику, а 

1989. године 67 кг/ст. Ова количина је знатно испод оне у високоразвијеним 

земљама. Поред тога, у Србији је мања производња млека, и млечних производа 

по становнику. Имајући у виду велике потенцијале за производњу здраве хране 

насе земље, овакво стање у сточарству настоји се побољшати новим мерама, пре 

свега, повећањем проја грла и побољшањем квалитетније исхране (условљено је 

порастом производње сточне хране али и повећањем цена живој стоци), затим 

побољшањем расног састава стоке, као и услова њеног сместаја и развоја 

савремне ветеринарске службе. (Подаци добијени од предузећа, фирми и 

установа). 

Говедарство представља највазнију грану сточарства иако се у овој грани 

бележи пад броја грла (1955. 2.141.000 грла, а 1995. 1.950.000 грла). Ова грана 

има карактер доминације на Косову и Метохији, у јузном Поморављу, Топлици, 

западном Поморављу, високој Шумадији, и у Панчевачком риту, где је смештен 

ПК “Београд”. Говеда се највише гаје у индивидуалном сектору 

подразумевајуци ту и кооперацију с друственим сектором. Иако број грла 

говеда опада, остварени су завидни резултати у мерењу расног састава, 

нарочито на друштвеним газдинствима које гаје искључиво високопродуктивне 

расе. Најзначајније је црвено-данско, црно-бело фризијско и сименталско 

говече. И на нашим друштвеним газдинствима добијају се нове, племените 

врсте. Најлосији расни састав остао је у брдско-планинским пределима. У 

Србији је организован тов говеда, нарочито у кооперацији са индивидуалним 

газдинствима. Међутим, овакав облик сарадње последњих година доживљава 

кризу из више разлога. Један од основних узрока неадекватног развоја това 

говеда јесте у ниским откупним ценама и нестабилном тржишту. Највећа фарма 

у Србији, товне јунади, изграђена је у Витановцу код Краљева. Годишње у њој 

може да се утови 7.500 јунади. Друга велика фарма за тов јунади, капацитета 

4.000 годишње, подигнута је у месту Здравчичи код Пожеге. У периоду (1965-
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1994) производња говеђег меса варирала је и максимум је остварила 1985. Од 

тада је прате и порасти и падови. Тов говеда оријентисан је на извоз у земље 

западне Европе, затим Италију и Грчку. Што значи да је наса земља и у 

прошлости имала великих потенцијала за производњу здраве хране, али су је 

несрећни односи на овим тржистима, као и познати догађаји (1991-1995), 

условили поремећаје у пласману меса.  

 

У Србији се произведе око 1.889 мил. литара млека, од тога на кравље млеко 

отпада 1.840 мил. литара. У производњи млека већи значај имају индивидуална 

газдинства, нарочито на Косову и Метохији, централној Србији итд. Највећи 

произвођачи млека су пољопривредни комбинати (ПК “Београд”), као и 

пољопривредна добра.  Свињогојство по обиму и значају, уз говедарство 

представља оријентацију сточарства Србије. Ова грана је значајна за 

подмиривање домаћих потреба у месу и масноћама. На развој свињогојства 

велики утицај имао је друствени сектор. Измена расне структуре у корист 

племенитих и познатих раса утицала је на повећавање производње меса. 

Свињогојство је углавном везано за просторе где је развијено и говедарство. 

Своје потенцијале има у Војводини, Мачви, Поморављу. На друштвеним 

газдинствима, а и на напредним индивидуалним, применом савремених 

достигнућа у овој области остварује се веома висока производња меса. У циљу 

унапређења свињогојства подигнути су нови сметајни капацитети за товљенике 

у Горњем Доброву (на Космету) капацитета преко 200.000 свиња годишње, 

затим у Банатском Брестовцу капацитета 9.000 свиња годишње, као и у селима у 

околини Велике Плане, итд. Србија има око 4.192.000 комада свиња с 

годишњом производњом меса од 245.000 т. Потребно је проширити постојеће 

капацитете и још више побољшати произвдоњу, пошто потенцијали Србије 

говоре о што већим могућностима у овој грани. 

  

Овчарство у последње три деценије бележи пад. То је пре свега резултат 

исељавања становниства из брдско-планинских крајева, као и економског 

положаја одгајивача ове врсте стоке. Знатне површине природних ливада и 

пашњака у овом делу Србије дају могуцност обнове овчарства. По већем значају 

овчарства карактеристичне су територије следећих општина: Пирот, 

Димитровград, Босилеград, Сјеница, Чајетина, Ораховац, итд. Расни састав 
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оваца код нас је неповољан јер преовлађује праменка (90%). Она је позната под 

разлицитим именима (сјеничка, сврљишка, шар-планинска овца). Србија данас 

има 2.671.000 комада оваца, и годишње производи 3.928. т вуне.  

 

У новије време, с обзиром на велики потенцијал у Републици Србији, јављају се 

нови покушаји ревитализације овчарства и ти у источној Србији, на простору 

Старе планине, затим у југоисточној Србији, на простору Власине (фарма за 

гајење оваца капацитета око 10 000 оваца, изграђена 1981. и једна је од 

најсавременијих у Србији), као и на Златибору, Дурмитору, итд.  

 

Живинарство је доста унапређено у Србији. После 1950. од екстензивног 

постало је интензивно. Домаће врсте замењене су новим и квалитетнијим, 

измењена је технологија исхране смештаја а и прешло се на индустријски начин 

добијања бројлера и јаја. Знатан допринос развоју зивинарства имало је 

подизање зивинарских фарми у друственом сектору производње. Касније, 

сличне фарме подижу се и на индивидуалним газдинствима. Србија данас има 

25.591.000 комада живине с годишњом производњом ове врсте меса од 77.000 т. 

Потрошња живинског меса расте и тенденција је да се приблизи потрошњи 

говеђег меса.   

 

У сточном фонду Србије, заступљени су и  коњи и козе. Број коња драстично је 

опао са 96.000 у 1965. на 47.000 у 1995. Један од разлога оваквом паду јесте 

механизација пољопривреде. Број коза последњих година је у порасту и износи 

333.000. Србија располазе и са 205.000 кошница које годишње дају 2.111 т меда.  

У циљу унапређења сточарске производње грађени су капацитети за сместај 

стоке на друственим газдинствима, истовремено и на индивидуалним 

газдинствима која су кооперирала са пољопривредним добрима, млекаре, 

кланични капацитети и хладњаче, затим фабрике готових јела, итд. На овај 

начин стварани су услови за прелаз на модернију сточну производњу, затим 

складиштење вишкова, прераду сточарских производа и побољшање квалитета 

оних који су намењени извозу.  

Ипак и поред свих ових предузетих мера, сточарство још увек није нашло место 

које му припада у привредној структури Србије, а његов потенцијал нам говори 

да уз мало већа улагања може да се оствари велика добит и да се постане 



 67 

конкурент у производњи здраве хране на Европском тржишту.   (Подаци 

добијени од предузећа, фирми и установа). 

 

Из овога следи да сточарство има велики потенцијал у Републици Србији у 

производњи здраве хране. 

 

5. ИСТРАЖИВАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ЗДРАВЕ ХРАНЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Рационално коришћење ђубрива у воћарско - виноградарској производњи се 

може извести само на основу правилног тумачења резултата анализе земљишта. 

Ђубрива учествују у трошковима са 10-30%. Посебну пажњу обратити на 

реакцију земљишта и садржај калцијум-карбоната, хумуса, азота, фосфора и 

калијума. Тумачење резултата хемијске анализе земљишта подразумева 

поређење добијених резултата са граничним вредностима обезбеђености 

земљишта асимилатима. При томе потребно је водити рачуна и о другим 

својствима земљишта (пХ, механичком саставу и др.) лз овог се види да је 

тумачење резултата хемијске анализе, земљишта веома сложен и одговоран 

посао, јер она одређује не само количину, већ и врсту ђубрива, као и време и 

начин њихове примене. Отуда, да би она била стручно изведена, неопходно је 

добро познавање земљишта и киимата тог рејона, као и захтева појединих 

воћних врста и лозе за појединим хранљивим елементима, те нивоом 

производње. Уколико се не располаже са свим поменутим подацима, 

неминовнио долази до грешака у давању препорука за ђубрење, избору ђубрива, 

доза и др., а што се неповољно одражава на економичност њихове примене. 

Да би се могле дати препоруке за примену и правовремену употребу ђубрива у 

воћарско-виноградарској производњи потребно је резултате хемијских анализа 

земљишта упоредити са граничним вредностима обезбеђености земљишта датих 

за поједине елементе. 

Институт се бави испитивањем квалитета минералних ђубрива као и стајског 

ђубрива. Минерална ђубрива се испитују у складу са законском регулативом 

(према важећим ЈУС прописима). Проучавање утицаја ђубрива на принос и 

квалитет пољопривредних култура, као и на промене хемијских особина 
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земљишта врши се кроз извођење вишегодишњих стационираних огледа (на два 

огледна поља у власништву Института) са различитим начинима ђубрења, у 

циљу праћења ефекта различитих количина и односа хранљивих елемената на 

принос и квалитет производа и промене основних хемијских особина земљишта. 

Организовање демонстрационих огледа за праћење деловање ђубрива и 

оплемењивача земљишта за потребе пољопривредних, друштвених и приватних 

газдинстава, пољопривредну стручну службу и друге кориснике. Због значаја 

биљака и животиња за одржавање живота на Земљи, јасно је да без ова два 

важна чиниоца нема ни нашег опстанка.У оквиру понуде у екотуризму, веома 

значајно место има улога биљних и животињских врста у исхрани, односно у 

гастрономској понуди. У основи ове понуде су житарице (кукуруз и пшеница), 

као и поврће које се користи за исхрану у свежем или прерађеном стању – 

сушеном, куваном, конзрервисаном. Више од половине поврћа има непосредне 

дивље сроднике у нашој флори (дивља салата, шаргарепа, цикорија, маслачак, 

лук, коприва, глехома, киселица, зеље,) У нашој флори постоје самоникле врсте 

воћака - дивља крушка, дивља јабука, трешња, оскоруша, леска, трњина, дрен, 

купина, малина, лешник, шипурак, глог, боровница, винова лоза и јагода. Све 

ове врсте представљају право богатство за развој туризма Значајне су и 

медоносне (липа, багрем, матичњак, мајчина душица, нана, жалфија), зачинске 

врсте (ориганум, ким, лук, клека, мајчина душица, босиљак, нана и др). 

Предности самониклог биља у исхрани су пре свега у чињеници да су расле без 

пестицида, инсектицида, ђубрива И хемикалија, у оптималним природним 

условима. Богатије су биоактивним састојцима, биолошки су вредније, 

отпорније. Имају више витамина, минерала, ензима и то у односу који је 

повољан за наш организам. Наша земља има 400 врста лековитих биљака (10% 

флоре), а многе од њих су широко распрострањене и на тим теренима 

заштићеним од загађења посебно погодне за брање. Такве су на пример 

жалфија, мента, камилица, коприва, кантарион, столисник, липа, бреза и др. 

Посебно су интересантне неке од заштићених лековитих биљака и њихова 

станишта, на пример линцуру. Осим исхране, велики је значај животиња гајених 

у домаћинствима које се баве туризмом, које туристи могу да посматрају, мазе, 

играју се са њима, фотографишу, савладају јахање, учествовање у мужи, 

храњење живине, сакупљање јаја, посматрање активности пчела у кошници… 

Кад су у питању дивље животиње могуће је организовати посматрање птица, 
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фотосафари, риболов, лов. Успостављање међуљудских контаката дружењем у 

природи представља социолошки аспецт позитивног деловања флоре и фауне на 

људе. Зелена боја листова, њихово тихо шуморење, присуство фитонцида у 

ваздуху, повећан садржај кисеоника имају повољан физиолошки утицај на 

човека, побољшавају му здравље и радне способности. 

 

Тенденција враћања коренима, традицији, историји и природи представља 

битан фактор за развој туризма. Биљни и животињски свет сваке земље 

представља њено културно наслеђе и уткано је у традицију. Културне биљке 

наших народа везане за народне обичаје и обреде, као што су храст, тиса, орах, 

липа и др., показују исконску везу човека и биљака. Неки од ових обичаја се И 

данас примењују и могли би се адаптирати у форму погодну за искоришћење у 

туризму. Људи су одувек користили флору и фауну као објекат уметничког 

изражавања у различитим аспектима. Биљке и животиње чести су на сликама и 

приказујући специфичности наше земље представљају оригинални део 

туристичке понуде. Такође су биљни орнаменти чести на ручним радовима, у 

сликарству и вајарству, доказујући да је биолошка зависност од биљака и 

животиња активирала и стваралаштво. 

 

У оквиру систематске контроле плодности земљишта утврђују се основни 

параметри плодности (пХ- вредност, садржај креча, хумуса, укупног азота, 

приступачних облика фосфора и калијума). Поред основних параметара 

плодности, у земљишту се могу анализирати и садржаји других елемената, као 

што су Ца, Мг, Фе, Мн, Цу, Зн, Б, С. На основу добијених резултата 

агрохемијских анализа, у зависности од типа земљишта и гајених култура 

(воћарске, ратарске и повртарске) дају се одговарајуће препоруке за количину и 

формулацију ђубрива. Недостатак било ког од хранљивих елемената представља 

лимитирајући фактор биљне производње. Услед неспровођења контроле 

плодности земљишта у пракси је чест случај неконтолисане и прекомерне 

употребе појединих минералних ђубрива, која доводи до закишељавања и 

деградације његове плодности, што води смањењу квалитета и висине приноса. 

 

Утврђивање садржаја тешких метала и штетних материја у земљишту и начини 

смањена њиховог штетног утицаја на околину одвијају се у циљу очувања 
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плодности земљишта, као необновљивог и ограниченог природног ресурса, као 

и у циљу производње здравствено безбедне хране, утврђивање садржаја тешких 

метала и штетних материја у земљишту постаје неопходна мера. Институт за 

земљиште, као најстарија институција у Србији покренула је мониторинг 

садржаја тешких метала у земљиштима Србије, чији је резултат приказан 

одговарајућим картама. Након утврђивања проблема високог садржаја тешких 

метала и штетних материја, стручни кадар Института даје препоруке за начин 

коришћења таквог земљишта или његове ремедијације. 

 

5.1. Хемизација 
 

Хемизација је значајан фактор поправљања плодности земљишта а тиме и 

повећања приноса. Плодност земљиста побољсшва се пре свега ђубрењем. 

Хемизација обухвата и заштиту биља од инсеката и разних болести. Напредне 

пољопривредне земље оствариле су на овакав начин завидно повећање 

пољопривредне производње. Зато се данас достигнути степен развоја 

пољопривреде једне земље мери по примени вештачких ђубрива и средстава за 

заштиту биљака. Сталном обрадом зељиште губи хранљиве састојке, па се 

његова плодност одржава и побољшава ђубрењем, а самим тим мора се водити 

рачуна и употреби хемизације да би храна била сто здравија, а сто више 

витамина и минерала, једном речу треба незагађена. У земљама где је 

производња здрав хране развијена и где се остварују највећи приноси биљних 

култура, костисти се од 200-700 кг вештачког ђубрива по хектару ораницне 

површине, па су приноси и до два пута већи него у нашој земљи.  Потрошња 

вештачких ђубрива у Србији последњих година је у сталном опадању. За 

последњих десет година та количина се смањила шест пута, што је утицало и на 

смањење приноса. Поготову када се зна да сваки килограм азотног ђубрива 

додат земљишту, процесом ђубрења повећава приносе и то 10-20 кг пшенице, 

80-100 кг кромпира, 100-120 кг шећерне репе по хектару. Ти подаци јасно 

показују какав је значај употребе вештачких ђубрива, за производњу здраве 

хране, поготову азотног, чија је количина у примени у сталном опадању. Србија 

је суочена са недовољном сопственом производњом вештачких ђубрива, и на 

том плану мора се више урадити. И поред проширења постојечих фабричких 
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капацитета (Прахово, Панчево, Косовска Митровица), за производњу вештачких 

ђубрива, несташица на домаћем тржишту је знатна.  

 

5.2. Мере за унапређивање пољопривредне производње 
 

Територија Србије изложена је честим сушама али и поплавама. Све се то 

негативно одражава на производњу здраве хране. Хидротехничке мелиорације 

престављају најадекватнији начин да се супротности суше, поплава, као и 

њихове штетне последице ублаже или отклоне. Мелиорације обухватају радове 

везане за одводњавање и наводњавање земљишта. Мелиорациони радови у 

нашој земљу започети су јос у XVII веку, и настављени су све до данашњих 

дана, али су остварени резултати скромни. У Србији је од поплава угрожено око 

1.000.000 ха плодног земљишта, и то највисе у Војводини, Мачви и долинама 

Велике и Западне Мораве. С циљем заштите од поплава изграђено је око 3000 

ха одбрамбених насипа, подигнуто преко 400 црпних станица и прокопано 

25000 км канала. Из објективних или субјективних разлога ови објекти за сада 

се нерационално користе. с обзиром на климатске карактеристике Србије, 

наводњавање представља важан фактор развоја пољопривредне производње. У 

Војводини, као житници Србије за последњих сто година свака шеста година 

имала је довољно падавина, при чему је свака четврта била сушна. У условима 

екстензивне пољопривреде, просечни приноси по хектару веома се разликују. 

Негативни утицај климе у појединим деловима Србије углавном се отклања или 

ублажава наводњавањем. Највећи мелиорациони подухват у нашој земљи 

представља изградња система Дунав-Тиса-Дунав. Изградња канала почела је 

1987, а његовим завршетком мрежа Војводине изгледа сасвим другачије. 

Постепени процес мелиорације на територији Војводине поцео је крајем XVII и 

почетком XVIII века. После другог светског рата у Војводини, Мачви, 

Посавини, Поморављу, Подунављу изведени су значајни хидромелиорациони 

радови с циљем ублажавања природних недостатака. То се, пре свега, односило 

на заштиту од поплава, затим одводњавање, наводњавање, заштитут земљишта 

од ерозије, као и снабдевање становниства, насеља и индустрије водом, 

електричном енергијом, а самим тим су се стварали и већи потенцијали за 

производњу здраве хране у Србији. Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав најбољи је 
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пример комплексног хидротехничког захвата. Делимични захвати у Војводини 

нису били довољни за комплексно решавање проблема. Око 1.2 милиона ха 

земљишта било је изложено штетном утицају подземих вода, док су Дунав и 

Тиса повремено угрожавали око 650.000 ха земљишта. Изградњом калана 

Дунав-Тиса –Дунав земљиште је заштићено од поплава али и од суша и 

створени су много повољнији услови за производњу здраве хране на тим 

подручјима. Када би се систем адекватно користио, производња здраве хране у 

Војводини знатно би напредовала. По неким проценама могле би се остварити и 

по две жетве годишње, а то би Србију, односно Војводину у овом случају 

сврстало у значајне произвођаче здраве хране. У Војводини је изведен још један 

хидромелиорациони подухват. У Банату, на месту замочвареног и 

неикоришћеног Панчевачког рита, подигнут је пољопривредни комбинат 

“Београд”. Прокопавањем канала за одводњавање сувишних вода, али и за 

наводњавање, и подизањем насипа ради застите од поплава, мочварно 

земљиште је приведено култри. Данас ПИК “Београд” представља највећи 

објекат ове врсте у земљи, с комплексном ратарско-сточарском производњом и 

индустријском прерадом. Последњих деценија урађено је више система за 

наводњавање и одводњавање, највише у Војводини, затим у Мачви, Посавини, 

великом Поморављу, Подунављу, Стигу, Косовској и Метохијској котлини, и на 

тај начин наша земља добија много изразеније потенцијале производње здраве 

хране.  

 

Тај процес се последњих година интензивира, поготово у Мачви и у великом 

Поморављу. Искуство је показало да је повољније наводњавање тзв. вештачком 

кишом. Последњих година све више је у примени нов начин наводњавања, кап 

по кап. Оваквим начином наводњавања током 1992. наводњено је више од 1.900 

ха. У 1994. у Србији наводњавано је 78.230 ха и то највише вештачком кишом. 

Ипак, наводњавана површина представља само 1.6% од укупне обрадиве 

површине, што је недовољно, али у суштини је и то један од значајних фактора 

који прерастају у потенцијал производње здраве хране, само треба наставити 

тренд побољшавања, и искористити све могућности које се пружају. У циљу 

стварања бољих услова за производњу здраве хране, планира се изградња 35 

акумулација и 18 регионалних хидросистема. Само у сливу Мораве, планира се 

још изградња 10 хидросистема чиме би се обезбедило довољно воде за 
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пољопривредне делатности. Све планиране мере у Србији за побољшање 

производње здраве хране, имају за циљ интезивирање процеса мелиорације, јер 

онда представља важан фактор развоја пољопривреде а самим тим и 

производње здраве хране.  

 

5.3. Производња и примена вештачког ђубрива 
 

Наша земља мора посветити много више пажње ако мисли да постане 

конкурент здраве хране на Ервопском тржисту. Поред позитивних својстава 

употребе вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља (пестицида), јављају 

се и штетне последице. Неадекватно коришћење супстрата условило је 

забрињавајућу затрованост пољопривредних производа, загађивање животне 

средине и погоршање квалитета земљишта. У циљу спречавања оваквих појава, 

све више се разрађује или је већ у примени метод тзв. интегралне 

пољопривреде. Метод обухвата пољопривредну производњу код које је 

максимално смањена употреба хемијских средстава. Хемијска средства се 

користе биолошким и физичким методама у сузбијању штетног дејства разних 

биљних штеточина. Овакве примере из светских достигнућа требало би 

користити и у нашој пракси, поготову када се има на уму цињеница да је са 

овим проблемом суочена целокупна наша пољопривреда.  

 

За примену средстава за заштиту биља и производњу здраве хране постоји 

велико интересовање и посвећује му се велика пажња. Овим проблемом баве се 

посебне установе, које прате савремена достигнућа науке и своје методе стално 

усавршавају. И поред свега, проблем ефикасне заштите биља није најбоље 

ресен.  

 

5.4. Калцијум-карбонат 
 

Овај састојак земљишта има значајну улогу код примене органских и 

минералних ђубрива. Он утиче на дејство унетих ђубрива, и директно и 

индиректно, јер својим присуством утиче и на промену пХ-вредности, која је од 

велике важности за многе процесе који се одвијају у земљишту и имају значаја 
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за исхрану биљака. Његово присуство у земљишту има посебан значај у 

примени фосфорних ђубрива и неких микроелемената. Нарочито велику пажњу 

присуству ЦаЦ03 - у земљишту треба обратити при подизању засада воћа и 

винове лозе. Он често ограничава производњу, изазивајући недостатак неких 

неопходних микроелемената (гвожда, цинка и др.). Према садржају калцијум-

карбоната, земљишта се групишу у четири групе: бескарбонатно (0%), слабо 

карбонатно (0-5%), средње карбонатно (5-10%) и јако карбонатно (>10%) 

 

5.5. Реакција земљишта 
 

Реакција земљишта има великог значаја за препоруке примене ђубрива. Она 

утиче и на избор ђубрива, њихове дозе и др. За потребе контроле плодности 

земљишта и примене ђубрива користи се пХ-вредност у М КЦЛ. На основу пХ 

вредности, земљишта су подељена у пет група: И алкална (>7,20 пХ у М КЦИ), 

ИИ неутрална (6,51-7,20), ИИИ слабо кисела (5,51-6,50), ИВ кисела (4,51-5,50) и 

В јако кисела (<4,50). Оптималне пХ вредности за успевање појединих воћних 

врста су: јабучасто (5,2-7,7), коштичаво (5,7-7,7), језграсто (6,0-7,0) и јагодасто 

(5,1-6,5). Као што се види све воћне врсте боље успевају на земљишту са слабо 

киселом до благо алкалне реакције. 

 

5.6. Хумус 
 

Хумус је значајан састојак земљишта, јер представља извор хранљивих материја 

и фактор за очување плодности земљишта. Његовом минерализацијом у 

земљишни раствор прелазе хранљиви елементи. Колоиди хумуса адсорбују 

већину хранљивих елемената и постепено их стављају биљкама на располагање. 

Земљишта богата у хумусу су по правилу плоднија. Према његовом садржају, у 

ораничном слоју, земљишта су груписана у три групе: песковита (висок >2.5, 

средњи 1.0-2.5, низак <1.0), иловаста (висок >4.0, средњи 1.5-4.0, низак <1.0) и 

глиновита (висок >5.0, средњи 2.0-5.0, низак <2.0). 
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5.7. Фосфор и калијум 
 

Груписање земљишта на основу садржаја биљкама приступачног фосфора и 

калијума је од непроцењивог значаја за примену фосфорних и калијумових 

дубрива. Досадашња пракса у давању препорука за ђубрење овим елементима 

користила је класе обезбеђености земљишта по Ал-методи, што је доводило до 

одређених грешака, јер су исте граничне вредности рађене за ратарске културе. 

Отуда је долазило до низа непожељних појава у засадима воћњака и винограда, 

а најчешће до појаве хлорозе изазване недостатком гвожда. 

 

Досадашња научна испитивања и наша практична искуства говоре, бар 

кад је реч о фосфору, да су ти нивои далеко нижи за воћке и винову лозу него за 

ратарске културе. Поготову ако се зна да је изношење фосфора приносима 

воћака и винове лозе знатно ниже него код ратарских билљака. На основу 

литературних података и практичних искустава оптимални ниво 

лакоприступачног фосфора у воћарско-виноградарској пракси, износио би око 

15 мг П2О5 на 100мг земјишта, односно 25 мг К2О/100 г земљишта. Ово су 

искуствене вредности засноване на сопственим и страним сазнањима. 

Оптимални нивои се не могу дати једном броиком. Они зависе од низа чинилаца 

(механичког састава и пХ вредности, садржаја ЦаЦО3, те осталих хемијских и 

физичких особина земљишта, што се при њиховом тумачењу мора узети у 

обзир. Имајући у виду све напред изнето, а пре свега ниво хранива у земљишту, 

могу се исказати потребе ђубрења фосфором и калијумом за воћњаке и 

винограде. Тако на пример: ако се приносом односи 40 кг П205 и 120 кг К20, а 

земљиште има средњи ниво обезбеђености фосфором и калијумом, онда је 

потребно за дати принос унети у земљиште 44-52 кг П205/ха и 60-84 кг К20/ха. 

(Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs). 

 

5.8. Азот 
 

Када је у питању примена азотних ђубрива потребно је имати у виду количину 

укупног и минералног азота у земљишту. Она зависи од физичких и хемијских 

собина земљишта те влаге и температуре. Поред тога, за рационалну примену 
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азота потребно је знати и захтеве биљака према азоту и његову динамику у 

земљишту. 

Стручна употреба ђубрива се данас често своди на правилну примену азотних 

ђубрива и изналажење најпогоднијих метода за одређивање потребне дозе азота. 

Једна од метода која се примењује у ратарству је Н-мин метода, која може да 

нађе своју примену и у воћарско-виноградарској пракси. Предност овог 

поступка је у томе што омоућава рационалну примену азотних ђубрива чиме се 

избегава опасност од употребе високих доза азота, што се неповољно одражава, 

на квалитет плодова, животну средину и коначно на економски ефекат 

производње. Ова метода се знаснива на предпоставци да већина гајених биљака 

задовољава своје потребе у азоту из минералног азота земљишта 

(минерализујућа способност земљишта и резерве минералног азота на почетку 

вегетације) и азота из ђубрива. То значи да треба утврдити: 

 

1. потребу воћњака и винове лозе у азоту што се постиже пољским огледима са 

растућим дозама азота 

2. утврдити стварно стање минералног азота у земљишту у рано пролеће 

(фебруар-март), што се постиже испитивањем количине минералнаг азота (НО3 

+ НХ4-Н) сваког засада до 120 цм дубине, 

3. проценити минерализујућу способност земљишта, што се изводи на угару 

(земљиште без култура) док траје вегетација. На основу добијених вредности 

лако се могу утврдити оптималне дозе азота тј. азотних ђубрива. 

При одређивању доза у азоту на првом месту узима се уу обзир садржај азота у 

земљишту, потреба гајених култура у њему, висина приноса као и временске 

прилике. Утицај временских прилика (температуре и влаге) је велик на 

динамику минералног (нитратног) азота у земљишту и усвајања азота од стране 

биљака. Зато се годишње дозе азотних ђубрива натчешће_деле на два или три 

дела, што је нарочито важно за рејоне у коиима има доста падавина. Земљишта 

са већим садржајем укупног азота по правилу имају више хумуса у себи па су и 

плоднија. Према садржају укупног азота землишта су подељена у три класе на: 

сиромашна (<0.10 % Н), средње обезбеђена (0.10-0.20 % Н) и добро обезбеђена 

(>0.20 % Н). (Подаци добијени од предузећа, фирми и установа). 

 

 



 77 

6. БУДУЋНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ ЗДРАВЕ ХРАНЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Наша земља је са својим пољопривредно-прехрамбеним производима у великој 

мери оријентисана на тржиште европских земаља. Велики број земаља за овакве 

облике производње даје субвенције, стимулишући на тај начин пољопривредне 

произвођаче да га прихвате. Финасијска помоћ држава које су чланице ЕУ, за 

петогодишње бављење органском производњом, износила је од 600 €/ха за 

једногодишње ратарске усеве , до 900 €/ха за вишегодишње ратарске усеве 

(Уредба Савета Европе бр. 1257/99). 

 

Без помоћи државе ова производња тешко може да издржи конкуренцију 

конвенционалне производње, јер се ефекти ове производње не могу гледати 

краткорочно, они своје ефекте дају тек после дужег низа година. Важна је 

такође и чињеница да се за производе добијене органском производњом добија 

већа цена него за конвенционалне производе и то зависно од начина продаје 

просечно негде око 50 %, мада се мора имати у виду да су трошкови 

производње нешто повећани 

  

6.1. Користити или не 
 

Сматра се да је органски произведена храна веома уносан бизнис али ни он није 

без ризика. Западни потрошачи све ће више нагињати истој без обзира на цену 

јер је генерално много укуснија и здравија. 

 

Код нас је ситуација много повољнија јер још увек привреда није постигла тај 

интезитет брзог узгоја и брзе потрошње што нам омогућује да једемо много 

здравију храну узгајану на конвенционални начин. Утицај популарности 

органски произведене хране у свету код нас може бити само повољан јер уз 

малу модификацију данашњих метода узгајања култура лако можемо 

поспешити пораст производње а самим тим и извоза органских производа у 

западне земље. Код нас се сматра, а и дуго ће се још сматрати да је органска 

храна помодарство и неће још дуго постати популарна из више разлога. Неки од 
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њих су: неупућеност потрошаца, виша цена у неким случајевима и до три четри 

пута, релативно здрава конвенционална храна, мали број производа на тржишту, 

лажне ”продавнице” здраве хране, нерегулисаност примене законских 

регулатива, а пре свега незаинтересованост тржишта за истом.  

 

6.2. Производња здраве хране у пластеницима и стакленицима 

 
Не тако давно сматрало се да су шљива и прерађевине од ње велика 

перспектива у извозу наше државе. После се појавила малина, а сад је све то 

угрозила производња за домаће и страно тржиште раног поврћа испод 

пластеника и у стакленим баштама. Да истакнемо само да је прошле године 

извоз аграрних производа из Србије био вредан 822, а ове године ће бити близу 

милијарду долара. То је и четвртина укупног извоза Србије. Приход од извоза 

воћа и поврћа годишње достиже 250 милиона долара. Значајан допринос томе 

даје интензивна производња, а то су парадајз, паприка, целер, першун, 

паштрнак, црни лук, мрква, а све се производи испод стакленика и пластеника. 

Раније на југу Србије, а сад све више и на војвођанским пољима. Ова 

производња не само да је повећала наш извоз, већ је смањила и увоз ових 

производа у нашу земљу. Некада смо први парадајз, паприку, много друго 

поврће и воће јели из увоза, док је још био снег на нашим пољима. Сад добар 

део тога стиже на пијаце и тржнице из домаће производње.То је и пут да се 

појефтини производња. Јер, са малим улагањима и на мини површинама 

добијају се рекордни приноси, а производња се несметано одвија и у зимским 

месецима. Колико тачно производње имамо данас под пластеницима и 

стакленицима у земљи, нема тачне евиденције. Расту пластичне баште Зна се 

само да је сваке године стаклених и пластичних башта у Србији све више. Иако 

имамо дугу традицију у производњи поврћа, још увек су то пионирски кораци у 

овој производњи. Заостајемо за Македонијом, Израелом, Грчком Турском и још 

неким медитеранским земљама. У свету се данас производи под пластеницима 

између 2,5 и три милиона тона поврћа, а у тој маси наша земља учествује једва 

са два одсто. Највише локалитета, углавном малих на око 500 парцела на којима 

се одвија производња испод пластике је у Војводини. Веома дугу традицију у 

производњи поврћа има Земљорадничка задруга БАГ&ДЕКО из Бачког 
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Градишта (чији су познати зачини произведени од поврћа добијеног у стакленој 

башти). Ова фирма представља и највећу башту поврћа на Балкану од око 700 

хектара, а добар део тих површина налази се под пластеницима и стакленицима. 

Под њима се производи мрква, першун, целер, паштрнка, црни и бели лук, који 

се по слогану ''од њиве до трпезе'' одмах и прерађују у погонима ове задруге у 

зачине који се служе готово на свим континентима. Производња поврћа има 

дугу традицију, али је некада то било на стари начин. ''Пре једне деценије 

колектив је морао бившим власницима да врати око 1.300 хектара поседа па смо 

остали са 1.200 хектара, али са истим бројем запослених као и данас, а то је 350. 

Дакле, морало се живети са мањом производњом. Да би се те смањене 

површине боље искористиле и уложени рад више валоризовао из привредног 

програма елиминисане су све екстензивне културе, на њивама се гаји само 

семенска роба и поврће за сопствену прераду у фабрици дехидрираног поврћа. 

Израдили смо сопствене стакленике и пластенике, у њима подигли системе за 

наводњавање на више стотина хектара (један хектар данас стаје више од 5.000 

долара) и у тој фабрици са пластичним и стакленим кровом пре једне деценије 

почели рану производњу поврћа. Тако је фабрика за прераду радила целе 

године, производи су слати на тржиште, а не у маацније, а имали су добар 

квалитет,а фабрика је добијала новац. То се показало веома ефикасно за време 

санкција и захваљујући томе смо и – опстали и остали. Ето, сад у отвореној и 

затвореној башти, највећој на Балкану ми производимо годишње 1.300 вагона 

поврћа. Највећи део преради се у сопственој фабрици из које годишње 

отпремимо на тржиште више од 120 вагона разних зачина. Тамо га не шаљемо, 

алчи га однесу наши гастарбајтери па смо присутни на свим континентима. 

Месечно из наше фабрике продамо 12 вагона сушеног поврћа. У више стотина 

милиона супа и разних куваних јела дневно, налазе се наши зачини'', наводи 

Радојевић. Револуција у производњи и бумбари Мала улагања применом фолије 

и рекордни резултати као и несметана производња у зимским месецима у 

пољопривреди били су права револуција пре једне деценије. Наиме, тада је 

Фабрика ''Дрвопласт'' у Конареву код Краљева кренула у масовну производњу 

пластеника. Прво тржиште је било у околини Лесковца где је једно домаћинство 

добило са седам ари 16 тона парадајза! Друго домаћинство добило је по хектару 

осам вагона паприке и десет вагона краставаца! Била је то права револуција у 

овој производњи на овом подручју, са најдужом традицијом на данашњим 
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просторима Србије. Или још неколико примера: У Војводини сељаци убирају са 

једног јутра 30 тона лубеница и што је веома важно плодови испод пластеника 

стижу на пијачне тезге 20 дана раније од уобичајеног сазревања. У околини 

Трстеника повртари праве чуда испод разапетих фолија, али тих примера има 

све више и у атарима око Лесковца, Чачка, Шапца, Крушевца, Уба... У оваквој 

производњи клијавост семена долази брже, вегетација иде брже. Сачува се азот 

у земљи, а исти принос се постиже на три пута мањој површини када би се то 

радило без фолије. Са оваквом производњом брже се изађе на тржиште, у време 

када су цене високе и зауставља се увоз ових производа из земаља које имају 

топлију климу и рану производњу. Производња испод пластенике у свету је 

позната док смо ми тек мало одмакли од почетка. То је и историјска шанса и 

револуционаран корак у производњи здраве хране. Масовнија изградња 

пластеника и стакленика кренула је са приватизацијом у нашој земљи. Тако је 

почетком 2004. године изграђен и прорадио је пластеник за интензиван узгој 

раног поврћа у околини Сомбора. Уз инвестицију од 750.000 евра Фабрика уља 

''Сунце'' изградила је пластеник. Већ на самом улазу у пластенике импресионира 

не само огроман простор и беспрекоран ред, већ и мноштво топловода, цевчица, 

изукрштаних жица и других необичних направа које стварају необичан 

амбијент, а у очима неупућеног посетиоца све је сасвим налик на сцене из 

научне фантастике. Дакле, реч је о савременој технологији која је код нас стигла 

са XXИ веком. Оваква производња поврћа позната је под називом хидропонија, 

а између осталог подразумева да биљке не расту на земљи, већ у саксијама, на 

специјалном супстрату у којем су главни састојци црни и бели тресет. Посебну 

причу представља исхрана биљака, у којој кључну улогу имају хранљиви 

раствори који до засађеног поврћа стичу уз помоћ система наводњавања ''кап по 

кап''. Опрашивање обављају бумбари, а све се контролише на компјутерима. 

Друзга особеност пластеника површине 15.000 квадратних метара јесте 

коришћење биомасе за његово загревање. Познато је, наиме, да су конкретни 

примери коришћења биомасе (нарочито оне која потиче из пољопривреде) као 

обновљивог и еколошки прихватљивог извора у производњи енергије, код нас 

још увек ретки. По речима генералног директора Фабрике уља ''Сунце'' у 

Сомбору Владимира Борђошког овде је све прилагођено сагоревању биомасе, 

односно љуски од сунцокрета које остају посвајања одвајања језгра за 

рафинацију. Тако је решено питање производње топлотне енергије за 
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пластенике, уз велике уштеде и значајне позитивне економске ефекте. Јер, 

енергенти су на тај начин практично бесплатни. Лане је у овом пластенику 

произведено око 300, а ове године биће више од 500 тона парадајза. Сва роба 

има купца, додаје Борђошки, јер смо пре изградње испитали тржиште СЦГ. 

Иначе, у пластенику парадајз је заступљен са 80 одсто, паприка са 15 одсто, а 

остатак производње представља краставац и друга роба. Нема хемије, 

пестициди се практично не користе, нема вештачког дозревања. Дакле, 

целокупан систем производње обезбеђује еколошки здраву храну. Фабрика уља 

и биљних масти ''Сунце'' интернационални стандард квалитета ИСО 9000 

примењује још од деведесетих година прошлог века. Прошле године добијен је 

и сертификат ХАЦЦП и тако широм отворили врата за извоз наших производа 

на тржиште земаља ЕУ. Још један огроман пластеник никао је прошле године и 

у близини Шапца, селу Дебрцу. Једнокрован пластеник права реткост на овим 

просторима изграђен је на 4,3 хектара. Дугачак је 400, широк 100 и висок 6,5 

метара. Очекује се завршетак градње још једног сличног на 6,5 хектара као и 

еко складиште које треба да прими 6.500 тона поврћа које у свежем стању може 

да остане и до пола године. Компјутер мери понашање биљака, температуру, 

влажност ваздуха и земљишта, концентрацију угљенводоника, осветљење, 

количину пестицида... Годишње се добијају три бербе, односно близу 4.000 тона 

поврћа, уа зависности до тога шта се производи. Власник ових пластеника је 

Мирослав Богићевић, власник фирме ''Фармаком'' која производи минерална 

ђубрива, пестициде, а постао је и већински власник ПИК '' 7. јули Дебрц''. То је 

фирма млинске, сточарске, ратарске и повртарске производње, са чим је 

заокружен читав циклус од производње до прераде. За изградњу овог 

пластеника утрошено је око тир милиона евра и била је то лане највећа аграрна 

инвестиција у Србији у којој је ухлебљење нашло и 100 стотинак радника. 

Рачуница Мирослава Богићевића је једноставна: Светско тржиште је ''гладно'' 

свежег воћа и поврћа кад му време није и кад је најскупље. Сва та села око Саве 

су повртарска, а ПИК има око 320 хектара земље под системима за 

наводњавање. Требало је, дакле обезбедити такве услове којима временске 

прилике не могу готово ништа, а томе су ишли у прилог и извори топле воде на 

којима овај крај практично ''плива''. За први пластеник ископана је бушотина од 

1.005 метара из које шилкља вода од 56 степени Целзијусових, тако да је 

грејање земљишта, као најскупља ставка, дошло скоро фрај. У Дебрцу се све 
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ради по прописима ЕУ, јер, највећи део производње је намењен извозу. У овом 

пластенику биљке расту директно из земље, док се у већини других ради на 

бази воденог раствора у који се убацује течно ђубриво. Циљ власника овог 

пластеника је да се годишње производи око 8.000 тона поврћа које ће бити 

продавано на тржишту ЕУ. То значи да се ствара и робна марка. Агроном 

Мирослав Благојевић истиче да је сва опрема увезене из Италије, Француске и 

Холандије, да се се са изградњом пластеника заокружило његово искуство у 

овом послу од две и по деценије. Он још истиче да су у пластенике населили и 

бактерије које не само што ће сопственим разлагањем оплеменити земљу, него 

ће разложити и гранитне стене и из њих ослободити фосфор и калијум. Овде се 

производи здрава храна на специфичан начин према врхунским стандардима па 

је у току едукација готово читавог региона. За сад се производе само три врсте 

поврћа али се неће остати на томе. Садиће се све за чим постоји потражња и 

што обезбеђује профит. Антрфилеи Раст ,,Сунца'' Фабрика уља и биљих масти 

,,Сунце'' из Сомбора основана је 1972. године, има могућности за прераду 

90.000 тона сунцоркета годишње и производњу 34.000 тона сировог 

сунцокетовог уља и 35.000 тона рафинисаног јестивог сунцоркетовог уља. 

Производња маргарина почела је 1992. године, мајонеза 1996., а од 2002. године 

у производном програму је и кечап. Програм пуњења у ПЕТ амбалажу уведен је 

1997. године. Стратешки партнер сомборске фирме од 200. године је компанија 

,,Делта М''. Прошле године је започета сарадња са мултинационалним 

компанијом ,,Унилевер'' Ми и ЕУ Забрињава податак да се Србија не налази на 

списку већих извозника тих роба у ЕУ, која годишње увози 25 милиоан тона 

воћа и 29 милиоан тонаповрћа и за то издаваја близу 25 милиона евра. Немачкја 

годишње троши 12 милиона тоан воћа и поврћа, затим следе Италија са шест,, 

Шпанија са 5,8, Француска са 3,56, ВЕлика Британиај са 2,2, Холандија са 1,2 

милиоан тона воћа и поврћа. Сваки становник у Холандији потроши годиошње 

165, у Италији и Шпанији по 145, у Немачкој 144 и у норвешкој 88 килограма 

воћа и поврћа годишње. Истина у томе, лавовски део увоза чине јужно воће и 

одређеневрсте поврћа које ми не производимо, а постоји и велика конкуренција 

чланица ЕУ и других државба из читавог света. Веоам су строги и критеријуми 

здравствене безбедности хране који се све више заоштравају. Али, захваљујући, 

пре свега, изузетно повољним климатским условима и релативно јефтиној 

радној снази, од извоза воћа и поврћа би требало да имамо зантно већи девизни 
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прелив него што је то било до сада - 250 милиона доалра годишње. Од 1. јануара 

2006. године сви који желе да извозе прехртамбене производе у ЕУ морајуда 

имнајуз систем контроли критичних тачака - ХАЦЦП. У 2005. години 

Министарство пољопривреде Владе Србије за подстицање увођења система 

квалитета усмерило је 280 милиона динара. До средине ктобра 2005. године 

пријавило се за коришћење ових средстава око 400 заинтересованих. 

Неискоришћени извори У Србији има више од 300 геотермалних извора са 

топлом водом. Већина њих није искоришћена. Тако богатсто топел воде одлази 

у реке да греје шараране, уместо да се користи у пластеницима и стакјленицима 

за загревање и производњу поврћа. Примера раид, у Мађарској се топла извора 

вода за производњу поврћа кросити од 1967. године. Наши суседи Мађари су 

финансирали бушење земљишта и давала пољопривредним предузећима 

експлоатацију бушотине са минималним обавезама према држави. Због тога је 

данас геотермална вода као енергент јефтинија од земног гаса за 20 одсто. Једна 

бушотина дубиен око 2.000 метара стаје 106.000 евра, а геотермална вода у 

Мађаској плаћа се 6,6,а змени гас 8,5 евра по квадратниомн метру грејне 

површине. На квадратном метру земље добија се 22 килограма парадајза, а када 

се то ради у пластенику просечно 35, а достиже и - 45 килограма. (Подаци 

добијени од предузећа, фирми и установа). 

За органску производњу јагодастог воћа расте интресовање у свету и у Србији, 

не само у области науке и струке већ и у гајењу које представља добар и 

сигуран пут за економичну производњу квалитетних плодова за које постоји 

сигурно и стабилно тржиште. Ова област постаје атрактивна и зато што се на 

релативно малим површинама (у поређењу са ратарском производњом) постижу 

значајни приходи односно позитнвни економски ефекти који доприносе 

одрживости производње. Органска производња јагодастог воћа не представља 

само основни или допунски приход великог броја газдинстава, већ и њихову 

шансу да допринесу квалитету сопственог живота, исхрани биолошки 

вреднијом храном, превенцији савремених болести, али и допринос читавом 

друштву кроз рационално коришћење ресурса, очување и унапређење 

биодиверзитета, плодности земљишта, заштиту корисних врста (Сцхмид, 2005). 

Производњу јагодастог воћа карактеришу релативно високо улагање у току 

заснивања засада и велике потребе за радном снагом посебно у периоду бербе, у 

обради и одржавању. Међутим, све јагодасте воћке брзо природе (практично већ 
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у првој години након садње), ступају у пуну родност која се одржава у читавом 

периоду експлоатације ако се поступа у складу са принципима технологије 

гајења. (Подаци добијени од предузећа, фирми и установа). 

 

Јагодастом воћу припадају: малина, јагода, купина, рибизла, боровница, огрозд, 

брусница и аронија. Агро-еколошки услови у Србији повољни су за органску 

производњу свих наведених врста. Међутим, објективно постоји доминација 

малине у односу на друге воћне врсте јер се она традиционално гаји на великим 

површинама и воћари су потпуно овладали технологијом гајења. Читав систем 

откупа и прераде прилагођен је плодовима малине за којима је у досадашњем 

дужем периоду постојала висока и стабилна тражња на светском тржишту. 

Актуелне околности на светском тржишту указују нам да је у Србији неопходно 

потребно брзо проширити понуду јагодастог воћа на друге врсте у значајнијем 

обиму. Такође је потребно постићи да период бербе буде што је могуће дужи 

увођењем сорти разног времена зрења, као и да се производња реализује кроз 

пласман свежих плодова или прерађевине. 

 

Значајније повећање обима производње органског јагодастог воћа у Србији 

могуће је остварити кроз два основна модела: конверзијом (превођењем) 

постојећих засада из конвенционалне у органску производњу или подизањем 

нових засада. Покушаји неколико хладњача да значајнији број коопераната 

преведу из конвенционалне у органску производњу (пре свега малине) нису 

дали очекиване резултате. Неколико је битних разлога за тај неуспех: 

недовољан ниво обучености воћара и недовољна стручна саветодавна подршка 

(која се последњих година постепено успоставља); погрешне претпоставке о 

значајно нижем приносу у органској у односу на конвенционалну производњу; 

недоступност инпута за органску производњу на домаћем тржишту; 

неадекватне цене откупа органског јагодастог воћа које су често на нивоу цена 

конвенционалног воћа. 

 

Прелазак из конвенционалне у органску производњу треба обавити постепено 

преко система интегралне производње да би се: успоставила еколошка 

равнотежа у засадима, изградио позитиван однос воћара према органском 

поступку гајења, унапредио ниво знања кроз континуирану обуку, умањиле 
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последице евентуалног привременог пада приноса. У процесу интегралне 

производње воћари би се посте- пено уверили у могућности система интегралне 

заштите, неге и исхране биљака, значај и улогу корисних инсеката и других 

организама, значај агротехничких мера и значај еколошке равнотеже као 

темељног принципа на коме почива одрживост органске производње. 

Други модел (подизање нових засада по органском поступку од старта) 

вероватно је за наше услове повољнија опција. Успех је извеснији ако би се 

почело са воћарима који начелно и недвосмислено подржавају органску 

производњу и виде је као своје опредељење не само због шансе за зараду већ и 

као свој однос према производњи хране и животној средини, а пре свега према 

земљишту, води и другим ресурсима у пољопривредној производњи. Подизање 

нових засада пружа могућности да се одабере оптимална локација, припреми 

сертификован садни материјал, као и испита земљиште не само у погледу 

садржаја микро и макроелемената и хумуса већ и у смислу присуства патогена, 

штеточина и нематода. За подизање нових засада најбоље је одабрати земљиште 

које у дужем периоду није обрађивано (ливаде, пашњаци, крчевине). У 

околностима када се органска производња започиње заснивањем новог засада 

лакше је воћаре обучити у погледу технологије гајења и спровести процес 

континуиране обуке. 

Гајење органског јагодастог воћа важно је не само због исхране становништва 

већ и због чињенице да ове воћке поред угљених хидрата и органских коселина 

садрже значајне количине антиоксиданата (антоцијани, фенолне киселине, 

катехини и флавоноли) који су важни у превенцији кардиоваскуларних и 

канцерогених обољења. 

Конкуренција на светском тржишту расте и наше позиције и значајни приходи 

од извоза могу се одржати и унапредити пре свега подизањем квалитета и 

биолошке вредности плодова што се најбоље остварује у органској производњи. 

 

6.3. Иновације здраве хране у Републици Србији 
 

Пољопривредни институт "Тамиш" у Панчеву за ратаре који желе да уђу у 

органску производњу припремио је сертификовано семе соје, које је настало у 

првој години конверзије и налази се само корак до назива "органско семе". За 
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тржиште је припремљена сорта "Дукат" (нулте групе зрења) и сорта „Галеб” 

(прва група зрења). Институт „Тамиш” у Панчеву је водећа саветодавна служба 

у Војводини, која се успешно бави иновацијама у ратарству. Институт за јесењу 

сетву пшенице припрема семе спелта сорте "Нирвана" која се такође налази на 

половини поступка да буде органско. Ова пшеница има "обучено зрно", више 

витамина и 15 одсто протеина а поседује и квалитетнији глутен. Коришћењем 

семена соје и пшенице на путу стварања органске производње у Војводини ће 

бити засејано око 90 хектара. 

 

Иначе, у Србији не постоји производња органског семена, што посебно 

недостаје повртарима па ће се овим послом бавити новоотворени Центар за 

органску производњу Органске малине из Рађевине. Органске малине 

произведене у Рађевини, на северозападу Србије, први пут су 2010. године 

понуђене на тржишту, саопштио је Завод за пољопривреду у Лозници.  Око 70 

малинара из рађевских села Костајник и Шљивова, који су се определили за 

органску производњу хране, прошлога лета су хладњачи "Бери фрост" у 

Лозници понудили прве малине произведене без употребе хемијских средстава. 

Рађевина има велике могућности и потенцијале за органску производњу, пошто 

пољопривредна делатност до скора није ни укључивала употребу хемијских 

средстава. Завод за пољопривреду покрива лозничку и суседне општине 

Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. И хладњача "Сирогојно компани" планира 

да сваке године произведе најмање око 150 тона органски узгајаних малина. 

Сертификат производње органске малине који је "Сирогојно компани" добила 

2008. године, као прво предузеће у западној Србији, био је ветар у леђа 

целокупној производњи органске хране у нашој земљи. Специјална паковања 

малине ове фирме већ су нашла место на полицама супермаркета у Шведској, 

Финској, Норвешкој, Великој Британији, Белгији, Јапану и Аустралији. Значајан 

допринос извозу хране из Србије у свет у 2010. години - у вредности од око 2,1 

милијарде долара - дао је и извоз воћа, па је остварен у овој области и 

трговински суфицит са светом од 1,1 милијарду долара. (Републички завод за 

статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs). 
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6.4. Пестициди на кашичицу 

 
Да би се таква ствар погурала 2007. године основан је и Фонд "Органска 

Србија" у којем истичу да треба да решимо још низ проблема да би стали раме 

уз раме с водећим европским и светским произвођачима ове хране. Једна од 

основних потешкоћа је ниска друштвена и политичка свест о значају органске 

пољопривреде по здравље људи, затим недовољна едукација пољопривредника, 

грађана и пољопривредних стручњака, помањкање органског семена и 

заштитних средстава, недовољна подршка државе, хармонизација стандарда, 

сертификација, маркетинг и јако тржиште. Органска производња за Србију има 

посебан значи јер у њој 56 одсто пољопривредних газдинстава има мање од три 

хектара у просеку, док у руралном подручју живи 54 одсто становништва. За 

даљу производњу неопходно је разрешити питање производње органског семена 

и садног материјала, сертификованих ђубрива и биопестицида за биолошку 

контролу производње. Пољопривреда заснована на биолошким процесима 

отворена је за различите промене али је увек карактерише стварање, потрошња 

и разградња органске материје. Њена променљивост омогућује стални развој, 

где је улога знања највећа. Органска производња базира се на природним, 

биолошким и агробиолошким циклусима и зато она има пуну вредност на 

еколошкој фарми (еко – фарми), где је уравнотежена биљна и сточарска 

производња. У Србији је развијена биљна али назадује сточарска производња 

јер има у просеку само 0,30 условних грла стоке по хектару. Разлози се налазе у 

томе што сточарство Србије опада већ две и по деценије за два до три одсто 

годишње. Тамо где је неразвијено сточаство, као што је данас случај у Србији, 

спорије се развија и органска пољопривреда. Иначе, данас се из употребе 

избацује досадашњи назив "здрава храна", јер нема болесне хране за људску 

употребу. Због тога је адекватнији назив функционална храна. То је она храна са 

чијом се дужом конзумацијом може утицати превентивно или терапеутски на 

различите аспекте здравља људи. Она може бити конвенционална са 

биоактивним компонентама или "ојачана" тако да смањује ризик појаве неке 

болести. Хипокрит је пре више од 2000. година дао једноставно објашњење 

„нека твоја храна буде твој лек и нека твој лек буде твоја храна“. То све данас 

може да важи за органску, здраву храну! 
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Прилог 11. Struktura zemljišta  hektara u svetu, Европи и Србији. 

 

Извор: http://www.agropress.org.rs 

 

Нас, пре свега, интересују проблеми у коришћењу обрадивог земљишта (Србија 

располаже са 5,11 милиона хектара пољопривредног и 4,1 милиона хектара 

обрадивог земљишта). Она сад са земљиштем има четири крупна проблема и то: 

екстензиван начин коришћења и исто такву сетвену структуру, релативно малу 

величину поседа приватних газдинстава (испод три хектара по домаћинству), а 

то чини препреку да пољопривредници постану робни произвођачи. Смањено је 

и уношење органске материје и низак ниво коришћења органског ђубрива, 

посебно стајњака. Присутна је и стална деградација земљишта. Основни циљ 

органске пољопривреде је производња хране високог квалитета (високе 

нутритивне вредности), развој одрживе пољопривреде и очување екосистема, 

одржавање и повећање плодности земљишта преко узгоја махунарки, примене 

зеленишног и стајског ђубрива и биљака са дубоким кореном у вишегодишњем 

плодореду и додавање компостиране или некомпостиране органске материје у 

земљиште. Подразумева се максимално коришћење обновљивих извора 

енергије, одржавање генетске разноврсности агро и екосистема и заштите 

животне средине, смањење свих облика загађивања који могу да буду последица 

пољопривредне производње како би се створили услови за задовољење 

основних животних потреба пољопривредних произвођача, стицање 

одговарајуће добити и задовољења потреба сопственим радом. У нашој земљи 

1992. godina Svet Evropa Srbija 

obradivo zemljište 1.512.302 318.791 4.100 

neobradivo zemlj. 11.547.557 1.941.103 6.124 

Ukupno: 13.059.859 2.259.894 10.900 

2002. godina Svet Evropa Srbija 

obradivo zemljište 1.540.000 303.993 4.100 

neobradivo zemlj. 11.526.172 1.596.106 6.476 

Ukupno 13.066.880 2.260.099 10.200 

http://www.agropress.org.rs/
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се пре једне деценије годишње трошило на овим просторима 14.000 тона 

пестицида, док је то данас сведено на 3.000 до 4.000 тона. Али, пестициде који 

су се увозили у овим, количинама заменили су многи други артикли које сами 

производимо. Смањена је и производња вештачког ђубрива. Пре деценију и по 

трошили смо 120 килограма по хектару и по томе били међу последњима у 

свету. Данас трошимо само 46 килограма! Мала потрошња вештачког ђубрива 

била је због немаштине и сиромаштва, а не жеље да се оно употребљава у што 

мањим количинама. Пре две деценије трошили смо годишње на овим 

просторима близу 1,5 милиона тона ђубрива, а данас само 700.000 тона 

годишње. Органска производња хране треба да донесе чисте производе без 

примеса хемијских супстанци, што је велики изазов. За производе третиране 

природним материјалима нарочито је Европа заинтересована, јер је она и 

највећи загађивач животне средине.ва производња треба да заузме 

репрезентативно место у нашој укупној пољопривредној производњи која ће 

имати своју профитабилност.  

 

Прилог 12.Места у којима се гаји органска храна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://javnatribina.com 

http://javnatribina.com/
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Органском пољопривредном производњом нико не треба да се бави по сили 

закона, већ на бази добровољности и жеље да се произведе најскупљи и 

најцењенији у свету производ. 

 

6.5. Контролисана производња, и здравствено безбедна храна 
 

Органска пољопривреда је у потпуности контролисана производња. Појмовима 

''алтернативна'', ''еколошка'', ''биолошка'' или ''органска'' пољопривреда 

означавају се у науци, пракси и политици системи и начини обављања биљне и 

сточарске производње који су супротни систему уобичајене – традиционалне 

или конвенционалне пољопривреде. Под наведеним синонимима се 

подразумевају системи аграрне производње у којима су доминирајући фактори 

економски принципи доведени у најбољи могући склад са еколошким 

захтевима. 

Србија у производњи те хране има све услове и изванредну шансу. Привредна 

комора Србије је предложила да се цео њен простор прогласи за подручје без 

генетски модификованих производа, односно за регион где је развијена 

органска пољопривреда и где се производи здравствено безбедна храна. У 

Републици Србији 2006. године донет је први Закон о органској производњи. У 

мају 2010. године донела је нов Закон о органској производњи. Он уређује 

производњу пољопривредних и других производа методама које искључују 

генетички модификоване организме, као и употребу јонизујућег зрачења, 

односно методе, циљева и начела органске производње, контрола и 

сертификација у твој врсти производње, прерада, обележавање, складиштење, 

превоз, промет, увоз и извоз органских производа, се обављају на посебан начин 

У Србији од недавно имамо законски усклађену регулативу за производњу ове 

хране са ЕУ. То су Закон о безбедности хране и Закон о органској 

пољопривреди, који су основ да се та храна и извози. Производња органског 

хлеба, на пример, у многоме се разликује од производње уобичајених врста. Цео 

производни процес се одвија у еколошки строго контролисаним условима. 

Органско жито нема остатке тешких метала нити хемијских супстанци, што 

значи да пшеница, јечам, овас или раж који се користе за прављење ових 

производа нису прскани пестицидима и хербицидима, већ су штићени и ђубрени 
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природним средствима. Житарице се мељу на камену. Због тога су трошкови 

производње органског хлеба виши. Органски хлеб од 300 грама најмање кошта 

око 120 динара, а векна са посипом од лана, сунцокрета и семенки бундеве 

тешка такође 300 грама коштала је 210 динара до средине августа 2010. године. 

Они који су се определили за органске производе добро знају да се таква храна 

од конвенционалне разликује по укусу, али не треба занемарити ни безбедност. 

Поменимо и оне који су се у Србији већ доказали у овом послу. Водеће позиције 

заузимају фирме попут ‘’Слована’’ у Селенчи, ‘’Фудлента’’ и ‘’Задругара’’, 

БМСД је познат по шумским плодовима, печуркама и зачинима, ту су и 

‘’Марни’’, ‘’Лајн фуд’’, ‘’Сунцокрет’’, ‘’Лела’’ из Торка, биофарма Мамужић у 

Љутову, ‘’Биље Борча’’ у Борчи...  

 

Прилог 13. Погодна места за гајење органске хране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.stetoskop.info/ 

http://www.stetoskop.info/
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Општина Свилајнац је носилац пројекта покретања ’’Иницијатива за развој 

органске производње и примену стандарда ИСО/ДИС 22.000 у региону 

Шумадије и Поморавља’’ (седам општина у партнерству – Свилајнац, Лапово, 

Баточина, Деспотовац, Велика Полана, Рача и Јагодина), а вредност пројекта је 

66.785 евра. Програм је направљен у сарадњи са Београдским универзитетом, а 

по угледу на словеначки и холандски модел, а почео је да се спроводи од 2007. 

године. Велики потенцијал производње здраве хране има Свилајнац који је, 

одлуком Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, постао 

национални центар за организацију производње органске хране у области 

сточарства Свилајнац, који више од пола века има Пољопривредно 

ветеринарску школу а од 2010. године и Пољопривредни факултет биолошки 

здраве хране, у овој области производње има међународни углед и у чланству је 

Европских удружења узгајивача стоке сименталске пасмине. (Подаци добијени 

од предузећа, фирми и установа). 

 

Сличне центре имају Ваљево и Пирот, а нову институцију у Свилајнцу 

подржава и невладина америчка организација АЦД и ВОЦА, кроз куповину 

опреме и софтвера. У земљи сад постоје четири таква центра и то у Селенчи, 

Свилајнцу, Лесковцу и Ваљеву. (Републички завод за статистику -  

http://webrzs.stat.gov.rs). 

 

6.6. Закон о органској храни  

 
Закон о производњи органске хране у Србији, усаглашен са законодавством 

Европске уније (ЕУ), и ступио је на снагу 1. јануара 2011. године, и тада је 

усвојена и подзаконска акта. 

 

Основна разлика између производње органске и друге хране је у томе што се у 

производњи органске хране не могу користити синтетички хербициди и 

синтетичка минерална ђубрива, а самим тим то је гарант здраве хране 

нескодљиве за људску исхрану. 
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У Републици Србији постојати четири регионална центра за производњу здраве 

хране, у Ваљеву за воћарство, у Селенчи у Војводини за ратарство, у Свилајнцу 

за сточарство и у Лесковцу за повртарство. 

 

Референтна лабораторија за контролу и сертификацију здраве хране налази се у 

Батајници. Цену органске хране одређује тржиште, а та храна је у Европи за 30 

одсто скупља од друге хране. 

 

Регионални центар за воћарство у оквиру државног пројекта за производњу 

органске хране, у Ваљеву, покрива око 110 квадратних километара њива и шума 

у залеђу хидросистема Ровни на реци Јабланици, на око 15 километара од тог 

града. (Преузето са портала http://www.smedia.rs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smedia.rs/
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Закључак 

 
На крају овог мастер рада можемо закључити да се истраживање мора схватити 

као неопходност у потенцијалима здраве хране у Републици Србији. Најбољи 

начин да сазнамо кључне информације јесте направити добру анализу свих 

фактора који делују у нашој земљи. Без истраживања се не може сагледати како 

производ живи, које су његове добре, а које лоше стране. Ове ставке су 

неопходне да би истраживачка акција могла да почне. Да бисмо представили 

како изгледају потенцијали производње здраве хране у Републици Србији, у 

овом мастер раду смо се послужили прикупљањем података из многих 

литература, и многобројним теренским истраживањима, где смо се фокусирали 

на потенцијале и могућности насе земље у производњи здраве хране у 

будућности.  

Структуру рада чине осим уводног дела и шест поглавља са одељцима. 

Од давнина је познато да смо онакви какву храну узимамо, јер све што постоји 

на нашој планети има своју вибрацију и дејство на околину. Тако, од оног што 

уносимо у свој организам зависи функционисање нашег целокупног система, 

наше мисли и осећања, понашање, однос према целокупном животу и наравно, 

здравље. 

 

Храна изграђује, одржава и оснажује наше физичко тело. Међутим, утисци које 

чулима стичемо из наше околине, а такође и из нашег унутрашњег света - наше 

мисли и осећања - представљају такође својеврсну храну, захваљујући којој се 

развија наше унутрашње, односно духовно биће. И ова, такозвана суптилна 

храна, може бити природна или неприродна, здрава храна или нездрава храна. 

Били ми тога свесни или не, наш организам и цело наше биће има усађену 

тежњу да се храни здраво - на спољашњем физичком и унутрашњем духовном 

нивоу. Те суптилне наговештаје који допиру из унутрашњости нашег бића 

годинама можемо несвесно да пренебрегавамо, или чак да их намерно 

игноришемо. Али, тада ћемо се суочити са последицом нарушавања природног 

закона, која се испољава кроз опште незадовољство, осећај фрустрације, болест 

и превремено старење и пропадање организма. 
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Биоенергетска вредност хране представља животну енергију, виталност 

намирница и енергетски потенцијал који нам одређена храна биљног или 

животињског порекла даје приликом уношења у организам. 

 

Биоенергетска вредност хране зависи, пре свега, од порекла производње 

намирница (еколошки или конвенционални начин производње), затим, самог 

квалитета (врста, сорта) и свежине намирница (што зависи од начина чувања и 

лагеровања и од временског размака између брања и коришћења).  

 

Еколошка храна има неупоредиво већу биолошку вредност у односу на 

намирнице произведене на конвенционалан начин; већи садржај суве материје, 

није вештачки надувана водом и у себи садржи већи проценат витамина и 

биолошки активних материја уз знатно нижи садржај нитрата (који су изазивачи 

канцера); дуже одржава свежину и састав и може се лакше лагеровати. На 

пример, еколошки произведен парадајз садржи 8-10% суве материје, док 

хемијски 4-5% и у фрижидеру остаје свеж дуже од недељу дана, док хемијски 

свега 2-3 дана. То значи да еколошка храна има високу нутритивну и 

биоенергетску вредност; не садржи штетне материје по наше здравље и даје 

организму снагу, свежину, има другачији укус и изглед.  

 

Конзумирањем еколошке хране ниво токсина у организму се смањује. У 

класичној пољопривредној производњи превише је токсина у виду пестицида и 

разних метала који повољно утичу на трајност намирнице, али свакако 

неповољно на свеукупно здравље. Неки од њих повећавају ризик од разних 

болести - нервних обољења, канцера и др. Намирнице произведене на еколошки 

начин садрже много виши ниво хранљивих састојака, као што су протеини, 

витамин Ц и многи минерали. 

 

Савремена медицина је након деценија истраживања установила да је узрок 

већине савремених болести управо храна коју човек једе или она коју не једе. 

Неправилна исхрана, пре свега, погрешан избор и комбиновање намирница, у 

људском организму изазивају процесе који негативно утичу на духовно и 

физичко здравље човека. Поред тога, многе болести су изазване дефицитарном 
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исхраном и недовољним уношењем неопходних хранљивих материја, углавном 

витамина и минерала. 

 

Основни проблем савременог човечанства у погледу неправилне исхране јесте 

прекомерно узимање шећера, масти и соли, недовољно посвећивање времена и 

пажње припремању хране, посебно куваних, квалитетних јела од поврћа, путем 

којих се уносе сложени угљени хидрати, занемаривање и незнање о вредности и 

неопходности уношења сирове хране, посебно воћа и поврћа, конзумирање 

белог уместо интегралног брашна, белог шећера уместо природних заслађивача, 

недовољно узимање семенки - бадем, орах, лешник, сунцокрет, голица, сусам, 

кикирики. Производња вештачке хране, хемизација и коришћење пестицида 

посебно доприносе настанку и развоју болести модерног времена. 

O правилној исхрани која доноси здравље, побољшава менталне способности, 

продужује животни век, повећава снагу и издржљивост, одувек се говорило. У 

нашем времену, времену када многе болести које раније скоро нису биле 

познате или су се јављале код веома ограниченог броја људи, попримају 

гигантске размере нарочито у тзв. развијеним земљама,а болести које смо 

сматрали искорењеним, сада се све чешће јављају у измењеном, тежем за 

лечење, облику, све више људи схвата да њихово здравље највећим делом 

зависи од њихових животних навика. 

 

Нажалост, често чак и кад имамо жељу за позитивним променама углавном 

немамо изворе квалитетних информација. Лекари класичне медицине у већини 

земаља на жалост имају веома површно, уско усмерено, а често и доста 

застарело сазнање о исхрани. Продавнице „здраве хране“ у овој земљи у 80% 

случајева за сада нуде нездраве производе. Многе књиге које су написане на ову 

тему често су потпуно празне, неинформативне или погрешно информативне, а 

оне које то нису често обухватају само понеку област правилне исхране, 

запостављајући друге. Само скуп свих тих области може учинити да нам 

исхрана заиста донесе здравље. 

 

Искрено се надам да ће стручни људи у Републици Србији схватити значај 

производње здраве хране и да ће им овај мој рад помоћи у сагледавању 

проблематике која се и у данашње време провлачи на нашим просторима. 
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