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ПРЕДГОВОР
Земља Србија је, још у 19., а посебно у 20. веку, била позната по производњи свих врста домаћих животиња, а посебно као земља извозница
говеда и свиња, односно, младе јунади, живе ваге и у полуткама и свиња
у полуткама, као и свињског меса у конзервама. Поред извоза и нашег цењеног беби бифа, били смо и познати по извозу младе јагњади телесне масе
од 20 – 25 кг.
Српски сељак је традиционално везан за гајење стоке. На брдско-планинском подручју овце и говеда, а у Поморављу, Стигу, Мачви, Војводини,
говеда и свиње. Та се традиција одржала и данас, али нажалост, све је мање
стоке, па и одгајивача – сточара.
Почетак 21.века, односно, прва и друга деценија, биће означене као
време нестајања села, сељака – сточара и сточарства у целини, па се и поставља питање шта се то дешава са сточарством, са нашим селом и да ли ће
Србија имати и даље сељака – сточара и да ли ће се уопште укључити у ред
земаља извозница стоке и сточних производа на познатим светским тржиштима.
Реално се поставља питање колико наша земља може да извезе говеђег меса када располаже са 350 хиљада крава у репродукцији, јер се зна да
само краве могу да дају телад и даље да се организује тов јунади у стајама
сељачких (данас напуштених) газдинстава.
Није само проблем у пропадању – кризи сточарства, сличан је проблем
– стање и са обрадивим површинама. Данас је запуштено, не обрађује се,
око 500 хиљада хектара, а дато је у закуп преко милион хектара и то плодних
површина. Даље, због непостојања сточарства, нема ни стајњака – чувара
плодности земљишта, а то значи да је земљиште све сиромашније у садржају хумуса што утиче на стално смањивање приноса житарица са 1 ха површине. То значи да се умањује укупан приход пољопривреде. Ови и други
проблеми указују сада, а указивали су још и раније, да рад у производњи
хране не обезбеђује пристојну егзистенцију породичном газдинству које напушта село и тражи боље услове за живот у градским срединама. Пракса је
код нас показала да је од газдинстава која су угасила говедарство, мали број
оних или скоро да их и нема, која су поново започела да се баве овом граном
сточарства.
Озбиљно питање за одговоран и озбиљан одговор: да ли не видимо,
не знамо, не схватамо, не разумемо или постоји нешто друго, значајније за
решавање, од производње хране – развоја сточарства, пољопривреде, села
9

и очувања природе. Ово с разлогом истичемо јер будућност није наклоњена
производњи хране. Управо, главни проблеми са којима ће се свет суочити су
недостатак воде, хране и елементарне непогоде.
У овој књизи Сточарство у агроеколошким условима Србије, кроз седам делова – поглавља, жеља нам је била да не говоримо само о проблемима већ да укажемо да смо ми, на срећу, једна од привилегованих земаља у Европи којој је природа подарила богатство које треба искористити за
добробит нашег народа, преко производње хране за наше становништво,
за извоз, да развијамо село и земљу уопште и да будемо водећа земља по
производњи хране на читавом Балкану и шире.
Књига садржи пуно података и чињеница које указују да сточарство,
као грана пољопривреде, има пуно предности и користи за земљу, као што
су: обезбеђење хране за становништво, запошљавање становништва, развијање прехрамбене индустрије, трговине, остваривање извозних средстава,
чување и одржавање плодности земљишта, чување агро и екосистема, развијање и чување села од даљег пропадања.
Књига је намењена фармерима, студентима, инжењерима, истраживачима, као и одговорнима за вођење пољопривредне политике.
Захваљујемо се рецензентима, проф. Витомиру Видовићу, академику
АИНС, проф. Јовану Бабовићу, члану Њујоршке академије наука и проф. др
Горану Грубићу, редовном професору Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, који су допринели да књига добије на квалитету.
Аутори
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