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РЕСУРСИ ЗА ГАСНУ (НЕ)ЗАВИСНОСТ СРБИЈЕ





Француска: отвара 3 биоенергане недељно!

• https://balkans.aljazeera.net/videos/2022/6/14/francuska-tri-nova-
postrojenja-za-proizvodnju-biogasa-svake-sedmice

• ЕУ до 2030. обезбедити минимално половину потреба за биогас 
из сопствене производње!

• 1.190 TJ производња биогаса у Србији (2019) – 1,29% 

• Global Seed – Оrganic + Биогас

https://balkans.aljazeera.net/videos/2022/6/14/francuska-tri-nova-postrojenja-za-proizvodnju-biogasa-svake-sedmice


WABIO визија је остварива!



Земљиште је мајка свих ствари! 

цм                  Година Генерација*75 г.

• 1 цм → 1.000 – 10.000 година         /                13 – 133 

• 30 цм →30.000 – 300.000 година    /               400 – 4.000 

• 60 цм → 60.000 – 600.000 година   /               800 – 8.000

• Коришћење расположивог земљишта (пољ+шум+рекултивац)

• Минимални број дана у години без усева / пострна сетва

• Вишегодишње коришћење истог усева (до 20 година)

• Повећање вредности производње (хектар/година)



Земљишни ресурси Србије (без КиМ)

•1960 – 2012 = - 1,5 мил ха * 5 = 7,5 мил стан.

•Квалитет: мањи садржај хумуса + веће загађење

•Све више трајно за непољопривредне намене!

• Ефекти климатских промена

•Смањење стајњака и расположиве воде 

• Знање + мониторинг + брзина прилагођавања

→



Расположиво земљиште (ха, 2018-2020)

•КПЗ -3.486.908 ха – стално се смањује (5 ха/1 км)

•Оранице и баште – 2.582.909 ха (9.000 ха – угари)

•Стални травњаци – 671.774 ха

•Стални засади – 207.503 ха

•Окућнице – 20.718 ха

•Некоришћено ПЗ - 425.000 (2012, Попис пољ.) или 
11% ∑ПЗ – сваки 9-ти ха



Оранице и баште – 2.582. 909 ха (2019-21.)

•Жита+инд.биље = 2.255.477 ха
• Жетвени остаци: 4 т/ха
•Биљна маса: ∑= 9.021,789 т
•Откуп 50% = 4.500.000 т
•+ 9.000 ха угари (зелени)
•Повећање са годинама откопа, обезбеђењем 
логистике и ценовним субвенцијама!



Гламочлија,Ђ.; Ђурић, Н.; Максимовић Ј.: 
ВИСОКЕ ТРАВЕ, Институт за повртарство, 
Смедеревска Паланка, 2022. 

Око 20.000 врста ТРАВА – 1/3 вегетације, испитано 
8.700 врста – најзначајније су вишенаменске и 
вишегодишње, и то:

1) Шпанска трска – > 200 т/ха (до 80 т сува) 1 т 
биомасе даје 413 м3 биогаса или 275 kWh; 1,5 x 
већи принос од кукуруза а трошкови 50%

2) Мискантус – 20-30 т/ха суве биомасе, од 1 т силаже 
добија се до 1.000 л биоетанола; 1 ха даје 204 ГЈ; од 
3 године у наредних 20 година даје принос 
биомасе на истом нивоу; погодан за 
фиторемедијацију деградираних површина;

3) Мискан (хибрид) 



Могућности повећања биљне масе: 4-Чичока 
(HELIANTHUS TUBEROSUS - TOPINAMBUR )

1. Višegodisnja biljka 15 do 20 godina ( koren do 2 metra )

2. Visoki prinosi - 120 do 200 tona zelene mase za silažu/ha

3. Visok nivo proteina

4. Visok nivo ugljenih hidrata

5. 55.000 biljaka po hektaru 

6. U fazi cvetanja, težina svake biljke od 2.5 do 4 kg 

7. Koristiti se kao seno (tri otkosa godisnje, sa oko 15 % proteina )

8. Prinos krtole od 25 do 80 tona po hektaru

9. Bez pesticida – eko proizvodnja

10. Podnosi sušu, a krtole mrazeve do -25C

→





Чичока се користи:

1. za ishranu (ljudi, stoke i divljači), 

2. u farmaceutskoj industriji 

3. industriji hrane i pića, i 

4. energent za biogas i pelet.



5. Силажни кукуруз - пострни

1.Око 35.000 ха

2.Принос око 20 т/ха

3.Производња 750.000 т



Могућност рекултивације земљишта и биљне масе: 6-Конопља 
(Cannabis sativa L); ПЗ Конопља, НС (2016), Др Маја Тимотијевић

•Дозвола за узгој МПШВ <0,3% THC психо супстанце

• Еколошка биљка, 20.000 производа од свих делова

•1-годишња са биомасом 4 ха шуме или 2 ха памука

• Гаји се на око 800 ха, samo 3 sorte a u EU čak 40 sorti

•Проблем набавке специфичне механизације

•Принос по ха: 1 т зрна и 10 т биљне масе





7. Говеда и свиње – смањење броја

• Број говеда са 3 мил на 890.000 грла, јунице и краве 350.000 грла

• 5 биоенергана: Чуруг, Црепаја, Бачка Топпола, Врбас и Пећинци

• Нередовни подстицаји за биоенергију

• Број свиња са 6 на 3 милиона, а крмача на 160.000 грла

• Делта Аграр – 7.000; Матијевић – 5.000; Алмекс – 3.000, Сомбор и 
Србобран по 1.000 грла.

• Нема биоенергана



Број газдинстава и величина поседа (2018)

•До 2 ха ....... 39%
•2-5 ха .......... 32%
•5-10 ха ........ 17%

•10-20 ха .................. 40.665 (7,2%)
•20-50 ха .................. 17.028 (3,0%)
•50-100 ха ................    3.823 (0,7%)
•Преко 100 ха ...........   1.418  (0,3%)



9. Прехрамбена индустрија

•Кланице

•Шећеране

•Уљаре

•Млекаре

•Кондиторска

• ...



10. Угоститељство и трговина

•Остаци хране из угоститељства

•Храна са истеклим роком употребе

•Органски отпад (уља, ...)

•Пољопривредни производи ван класе



11. Зоохигјена: еколошки и ресурси

•Угинула стока

•Угинуле животиње



12. Шуме у Србији  - 2.261.386 ха



13. Месечеви кратери – ЕПС није BONUS PATER FAMILIAS

• РБ КОЛУБАРА: 600 км2 *100 = 60.000 ха у 3 општине (Лазаревац, 
Уб, Лајковац) – од чега тренутно се угаљ вади на 5 копова 80 км2 
или 8.000 ха!?

• РБ КОСТОЛАЦ (1868. на 39 м дубине): 600 км2 =60.000 ха (55 х 16 
км) – од чега се тренутно експлоатише на 50 км2 или 5.000 ха!

• Рекултивација копова са одложеним површинским слојем 
земљишта и сејањем и садњом биљака!





Ефекти WABIO технологије и интереси Србије

•Еколошки

•Производни

•Економски

•Демографски

•Пројектна поузданост

•Административне погодности



Ја сам ЗА WABIO!
Хвала за пажњу!

Проф. др Миладин Шеварлић
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milsevar49@gmail.com
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