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Гајене културе
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Обрадиве површине

Плантаже воћа



Низијски део

• Више хектара је под системом 

прскалица

• Интезивна каналска мрежа за 

одводњавање

• Велика газдинства, ратарски усеви

Планински део

• Више се користи подземна вода за 

наводњавање

• Мања газдинства

• Вишегодишњи усеви и усеви веће 

вредности

Рељеф Војводине и Централне Србије
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Извор података: НАСА/ УСГС / ЈПЛ-Калтех (Фар и остали, 2007)

Угао нагиба



28,000 

ha

33,000 

ha

23,000 

ha

Наводњавање у Централној 

Србији

85000 Ha 166000 газдинстава

Arable & fodder

Vegetables &

potatoes

Fruit & grapes

43,000 

ha23,000 

ha

9,444 ha

Наводњавање у Војводини

75000 Ha 20000 газдинстава

Arable & fodder

Vegetables &

potatoes

Fruit & grapes

Наводњавани усеви и извори воде

Најчешће 
наводњавано

поврће 31 %

воће 20 %

кукуруз 17 %

соја и др. 10 %

кромпир 3.7%
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Ратарски и 

крмни

Воће и 

виногради

Воће и 

виногради

Ратарски и 

крмни

Поврће и 

кромпир

Поврће и 

кромпир

Проценат система за 

наводњавање који користи 

као извор површинску воду

Проценат система за 

наводњавање који користи 

као извор подземну воду



Наводњавани усеви и методе наводњавања

• Велика газдинства: углавном обрадива, више користе прскалице

• Мала газдинства: углавном поврће, воће, вишегодишњи усеви

• Систем кап по кап је чешће примењиван на малим и средњим 

газдинствима

• Површинско наводњавање: још увек се примењујње
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Наводњавана површина према 

главним групама усева (1 

јединица по 10 ha)

Наводњавана површина према методи наводњавања 

и величини газдинства



Постојеће наводњавање
• Фарме већим делом користе 

бунаре
• Поврће и оранице
• Већим делом користе се прскалице, 

мање капаљче
• Веће фарме у Војводини (више 

хектара наводњавано површинском 
водом)

• Нови пројекти наводњавања (Абу 
Даби фонд) укључују дистрибуцију 
воде под притиском 

Преглед технологија и инфраструктуре
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Коришћено пољопривредно 
земљиште

Укупно наводњавани усеви у 2018

Наводњаване површине 
воћа, винограда и ораха у 

2018

Наводњаване обрадиве 
површине и крмни усеви у 2018

Дунав-Тиса-Дунав 

мрежа канала
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Коришћено пољопривредно 
земљиште

Укупно наводњавани усеви у 2018

Наводњаване површине 
воћа, винограда и ораха у 

2018

Наводњаване обрадиве 
површине и крмни усеви у 2018
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Дунав-Тиса-Дунав 

мрежа канала

Потенцијал
• Површинске воде, углавном у Војводини; за наводњавање користите канале за одводњавање
• Координисано управљање подземним водама
• Скупљање кише (кишница) нарочито у брдским пределима
• Поновно коришћење отпадних вода (третман отпадних вода), посебно у близини урбаних

подручија
• Прецизно(оптимално) наводњавање и ђубрење
• Повољна цена машина за обраду земљишта



Постојеће и применљиве технологије наводњавања 

Кишно крило– за средње 
парцеле 

Тифон- за минималне 
захтеве радне снаге

Центар пивот– за велике 
парцеле са минималном 
радном снагом

Линеарно наводњавање-
линеар ренџер – за 
велике парцеле и 
површине

Капљачи –ефикасна употреба 
воде, ђубрива и енергије за усеве 
веће вредности

Гравитационо микро наводњавање 
- снабдевање водом из канала / 
резервоара, коришћењем 
гравитационо створеног притиска, 
за усеве веће и мање вредности.
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Примењене технологије наводњавања 

Врсте 

система за 

наводњавање

Мале 

парцеле

Велике

парцеле

Усеви мање 

вредности

Усеви веће 

вредности

√ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
1

0



Подржане применљиве технологије 
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Употреба пољопривредних сензора je u експанзији широм света као

ефикасан метод за оптимизацију употребе важних пољопривредних

ресурса - воде, ђубрива и земљишта. Сензори на фарми за надгледање

усева или потребних параметара као што су влажност земљишта,

сунчево зрачење, брзина и смер ветра, киша, као и релевантне

информације ван фарме као што су падавине из најближе климатске

станице и сателитски приказ за уочавање мање наводњавани делови

поља.

Дигитална пољопривреда 
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Системи управљања наводњавањем засновани на времену и 

запремини, од једноставних и самосталних унапред програмираних 

система контролера наводњавања па све до вишезонске контроле 

наводњавањ заснованих на облаку. Узимајући у обзир климу у Србији, 

комбинација регулатора за наводњавање са сензорима за кишу 

обезбедила би оптимално наводњавање. 

Контрола управљања системима за наводњавање

Подржане применљиве технологије 
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Капалице за компензацију притиска 

најпрецизнији су емитери 

наводњавања, што омогућава 

прецизно наводњавање у било ком 

региону са променљивом 

топографијом. Ова моћна 

технологија наводњавања може да 

донесе усеве велике вредности у 

брдска подручја Србије са свим 

добро доказаним добицима од 

наводњавања кап по кап. 

Капалице за компензацију притиска

Подржане применљиве технологије 
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Фертигација 

Системи аутоматизоване фертигације за тачну и ефикасну примену ђубрива штеде
трошкове фарме, истовремено избегавајући контаминацију подземних водоносних
слојева. Фертигација је моћан алат за повећану продуктивност, омогућава ротацију усева и
смањује испирање и загађење водоносника. Ефикасност ђубрења често зависи од
ефикасности система за наводњавање, а све предности наводњавања и ђубрења постају
евидентне само ако се користи добро испројектован систем наводњавања како би се
удовољило захтевима биљака и равномерно распоредила вода и ђубриво; И Централна и
Северна Србија би имале успех ако би примениле прецизне системе и добре праксе
фертигације.

Подржане применљиве технологије 
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РАМ пума

РАМ пумпе су пумпе за воду на сопствени погон, користе гравитациони

притисак под притиском воде, могу помоћи малим фармерима да започну

наводњавање чак и без приступа електричној енергији за пумпање воде.

Многе војвођанске фарме са непосредним приступом површинским водама

такође могу да примене овај једноставан, али ефикасан метод за

наводњавање подручја која још увек нису опскрбљена електричном енергијом.

Подржане применљиве технологије 


