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1. Наводњавање као економска активност
Стив



• Наводњавање није крај само по себи, то је 
средство за постизање циља

• Тај циљ је најчешће зарадити новац

Зашто наводњавати?



• Наводњавање ратарских култура отвара мало 
могућности запошљавању (високи трошкови по радном 
месту)

• Наводњавање усева високе вредности, посебно период  
бербе и након бербе (ниски трошкови по радном месту)

• Велики системи за наводњавање могли би чак да смање 
запосленост кроз ширење фарми и преласком на усеве 
веће вредности

Отварање нових радних места?



Економска сигурност производње хране?
Увоз и извоз главних обрадивих култура 2010-2013

Извоз квантитет
Увоз квантитет



• Климатске промене утичу на трошкове и бенефите 
наводњавања, али не мењају крајњи резултат

• Спровођење економске и финансијске анализе која 
обухвата будуће климатске сценарије ће правилно 
утврдити утицај климатских промена

• Тема ће бити обрађена у наредним Радионицама

Климатске промене?



• Системи за наводњавање и одводњавање морају бити:

- Еконосмки исплативи (морају бити корисни за земљу)

- Финансијски одрживи (морају користити 
пољопривредницима и онима који управљају њима)

- Компатибилни социјалним условима и условима животне 
средине и имати шире захтеве у погледу водних ресурса 
(морају обезбедити довољну количину воде како не би 
угрозили животну средину)

Критеријуми за ужи избор



• Да ли би влада требала изградити системе који ће 
зависити од дугорочног јавног финансирања?

Дискусија



2. Трошкови и бенефити наводњавања
Луис, па Стив



• Наводњавање може омогућити прелазак на усеве са већом, додатном вредношћу 
и повећане приносе усева (како на новим наводњаваним површинама, тако и на 
подручјима где је наводњавање побољшано). На наводњавање треба гледати као 
на инструмент за развој тамо где су економске могућности јасне. 

• Наводњавање није панацеа. Улагања у наводњавање могу резултирати великим 
усвајањем и имати велики утицај, али такође можемо приметити да уколико 
интересовање пољопривредника за наводњавање не буде велико, то ће 
проузроковати мало промена.

Кључне поруке (1)



• Предности наводњавања – интензивирање и промена усева, прилагођавање 
климатским променама - разликоваће се у зависности од контекста.

• Трошкови наводњавања такође ће зависити од низа фактора: извора воде, 
избора технологије, топографије итд.

• Усвајање наводњавања биће мера подстицаја и ризика које сваки 
пољопривредник уочава у вези са таквом променом.

• Доступна инфраструктура се не преводи аутоматски приликом усвајања.

Кључне поруке (2)



Бројни кључни фактори утичу на финансијску и 
економску изводљивост:

Предности:
• Интензивирање постојећих усева
• Транзиција ка пољопривреди веће вредности
• Прилагођавање климатским променама 

Трошкови:
• Извор воде и дистрибуција (подземне воде, 

суседне површинске воде, систем канала, систем 
под притиском)

• Технологија на фарми (површинско наводњавање, 
тифон, центар пивот, локализовано) 

Увод



• Наводњавање смањује међугодишњу 
варијабилност, што пољопривреднике може 
довести до повећања употребе инпута, даље 
повећавајући приносе. 

• Наводњавање би могло повећати просечне 
приносе кукуруза са 6 на 12 тона / ha и бруто 
марже за 770 € / ha. 

• На националном нивоу, од имања која 
наводњавају, само 2,5% наводњава кукуруз.

• Повећање маржи можда неће бити довољан 
подстицај за мале пољопривреднике. 

• Фармери можда више преферирају да пређу 
на усеве са већом вредности када су у 
могућности да наводњавају. 
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Културе наводњаване само падавинама у 
односу на културе које су се наводњавале: 

принос и бруто маржа

Yield rainfed Yield irrigated

Gross margin rainfed Gross margin irrigated

Покретачи за усвајање
Интензивирање система усева 



• Србија има потенцијал за узгој усева са већим 
повраћајем улагања од кључних извозних усева у земљи. 

• Такође постоји прилика за смањење трошкова и 
побољшање ефикасности постојећих система за 
наводњавање воћа и поврћа.

• Такође постоји прилика за смањење трошкова и 
побољшање ефикасности постојећих система за 
наводњавање воћа и поврћа. 

• Нове наводњаване површине могу се претворити из 
ратарских култура у воће и поврће. 

• Али, усеви веће вредности подразумевају нове ризике и 
технолошку софистицираност. Велике фарме, одсутни 
пољопривредници и пољопривредници са скраћеним 
радним временом итд. неће променити културе, чак и са 
расположивом водом. 

Покретачи за усвајање
Прелазак на усеве веће вредности



За исту технологију на газдинству, 
годишњи трошкови наводњавања 
генерално расту од реконструкције 
канала, до нових канала, па све до 
система под притиском.

Технологија на фарми: велики је 
интервал годишњих трошкова између 
система кап по кап и површинског 
наводњавања.

Изводљивост и конкурентност сваке 
опције зависи ће од повећања 
бенефита које ће произвести свака од 
опција, у сваком смислу.

Трошкови, бенефити и стопа усвајања (1)
Трошкови



Изводљивост вишекорисничких 
система у великој мери зависи од 
три фактора нивоа усвајања.

Ниво усвајања зависиће од нивоа 
бенефита, трошкова и ризика 
перципираних од стране 
пољопривредника.

90% прихода сеоских домаћинстава 
долази од пољопривреде. Системи 
за наводњавање са високим 
(инвестиционим и оперативним) 
трошковима по хектару захтевају 
веће уносе.

Трошкови, бенефити и стопа усвајања
Усвајање





Идеални систем за наводњавање би требао имати:

- Ниске трошкове

- Високо усвајање

- Значајан удео усева високе вредности

• Систем би могао бити профитабилан ако би садржао било које две 
од три тачке. 

Економски захтеви



• Да ли би Србија требала да тежи повећању наводњаваних 
површина под житарицама, нпр. кукуруз?

• Колико пољопривредника ће се одлучити на промену усева на оне 
са већом вредношћу ако им се понуди наводњавање и шта 
подстче ову промену?

Дискусија



3. Значај усвајања
Стив





Утицај стопе усвајања

Одговор на наводњавање

Без наводњ.
Наводњ. УНВ
Наводњ. УВВ

Стопа усвајања

*УНВ-усеви ниске вредности
УВВ-усеви високе вредности



• Хрватска (ЕУ донација)

- „Обезбедили смо пољопривредницима наводњавање, али га они не 
користе!“

• БИХ

- Пољопривредници морају платити 10 % од инвестиционих 
трошкова унапред

- Пројекат се спроводи само ако се обавеже довољно 
пољопривредника

Искуства земаља у региону



• Како можемо предвидети шта ће пољопривредници урадити ако 
им понудимо наводњавање?

• Како можемо подстићи усвајање наводњавања од стране 
пољопривредника? Да ли треба тражити од пољопривредника да 
се унапред обавежу?

Дискусија



4. Одлука о приоритету улагања
Луис



• Добро регулисани и добро надгледани појединачни систем за наводњавање- са 
богатим водним изворима, бунарима и директним захватима из река у низијама може 
бити најјефтинија и најприхватљивија опција за усеве ниске вредности.

• Дренажни системи конвертовани у двонаменске (дренажа и наводњавање) –
широка мрежа дренажне инфраструктуре у земљи обезбеђује могућност за 
наводњавање (ако квалитет воде није проблем), док садржи инвестиционе и 
оперативне трошкове. Ови системи могу бити изводљиви за комбинацију усева високе 
и ниске вредности.

• Нови системи канала и системи под притиском – могу бити занимљиви у случају да 
омогуће бруто маржу и осигурају високу стопу усвајања.

• Вишекорисничке шеме генерално – могу омогућити доступност система 
пољопривредницима, када не постоји локални извор и лакшу контролу употребе воде.

Постојеће могућности



Појединачног наводњавања - брз и неиспраћен развој директних водозахвата из 
бунара или река могу:

• компромитовати доступност неопходне количине воде у сушним периодима, 

• редуковати низводно снабдевање или снабдевање пијаћом водом, и

• узроковати еколошку штету (понирање земљита, редуковање биодиверзитета, 
повећање загађења, друго). 

Вишекорисничке шеме: 

• Захтевају добру проверу предпоставки о мотивисању за промену система гајења 
усева и за усвајање, јер неке могу бити неизводљиве.

• Предвиђени трошкови агенцијски и питања управљања могу резултирати превише 
оптимистичним студијама изводљивости.

Кључни ризици



• Мапирати могућности и инвестиције са ниским ризиком и интересантним 
повраћајима, краткорочно– индетификовати постојеће примере и обавити 
детаљну анализу трошкова и бенефита како би се тестирала њихова 
изводљивост.

• Индентификовати комплементарне инвестиције и нове институционалне 
аранжмане који ће повећати одрживост (смањити ризик) индентификованих 
инвестиција.

• Обезбедити упутства о политикама које могу убрзати смањење фактора 
ризика и допринети повећању потенцијалних користи од инвестиција, које су 
за сад, неизводљиве нпр. промовишу градуисано повећање у величини 
газдинстава и подржавају развој тржишта за усеве високе вредности.

Препоруке за Стратегију и Акциони план



• Зелено

- Врло вероватно да ће шема бити профитабилна и одржива

- Само наставити!

• Жута

- Систем ће функционисати ако се све уради како треба

- Наставља се опрезно са процедуром и анализира пажљиво

• Црвена

- Мало је вероватно да ће бити профитабилно и одрживо

- Не иплементирати!

Градирање наводњавања



1. Наводњавање није крај само по себи

2. Техничка изводљивост није довољна за успех

3. Трошкови и бенефити зависе од контекста

5. Управљање игра важну улогу

4. Није увек изводљиво за усеве ниже вредности

Нема широко 
распрострањене 

употребе 
наводњавања 

без јасно уочених 
користи

Закључци



• Како можемо бити сигурни да је права одлука 
донешена?

Дискусија



Хвала на пажњи


