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Абстракт: Анализиран је климатски водни биланс ариљског малиногорја у 
вегетационом циклусу малине, у функцији флуктуације приноса у условима 
природног и иригационог водног режима земљишта, као и економска 
оправданост увођења иригације у производњу малине. 

Показало се, да се увођењем наводњавања, приноси малине могу 
повећати просечно за 1,8-3,3 пута у односу на приносе који се добијају без 
наводњавања, као и да се инвестиција у изградњу мини-иригационог система, 
на површини једног засада, са водоснабдевањем из локалних водотока, може 
отплатити за једну вегетациону сезону. Малина реагује на наводњавање 
толиким повећањем приноса, да је чак рентабилно градити сваке године 
мини-иригациони систем изнова. 

Кључне речи: клима, малина, наводњавање, принос, економска оправданост 

 

Увод 

Као најзначајнија и најрентабилнија врста јагодастог воћа у нашој 
земљи са годишњом производњом од око 95.000 тона, малина обезбеђује 
Србији водеће место на лествици светских произвођача и извозника, а 
ариљском малиногорју, карактеристичном по специфичним морфо-педо-
микроклиматским условима, униформном сортименту, посебној ''култури 
гајења малине'', високим приносима од 32, 36, 38, па чак и 52 t/ha изузетно 
квалитетних плодова, водеће место међу малиногорјима Србије и света. [5; 2] 
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Међутим, последњих година производња и приноси малине по 
јединици површине у Србији, драстично се смањују због више директно и 
индиректно утицајних фактора као што су [8]: –неодговарајуће земљиште за 
подизање засада; –лоше здравствено стање и квалитет садног материјала; –
неадекватна примена агро и помотехничких мера и др. 

Међу тим факторима такође и клима има све већи и израженији утицај 
на смањење висине приноса, манифестује се кроз чешће и дуже суше 
изазване ''ефектима стаклене баште'', повећањем температуре ваздуха и 
смањењем падавина, услед чега потреба за наводњавањем постаје неопходна 
за успешну производњу малине.  

Према томе, циљ овог рада је да се анализом инвестиционих улагања у 
изградњу система за иригацију на подручју ариљског малиногорја оцени 
рентабилност таквих улагања као и економска оправданост повећања приноса 
малине у условима иригације. 

 

Материјал и метод рада 

Специфичност подручја ариљског малиногорја, као референтне равни 
ефеката производње малине без и у условима наводњавања, анализирана је 
кроз средње месечне вредности параметара климе за период од 2000-2005. 
године који карактеришу ово подручје. Подаци се односе на метеоролошку 
станицу ''Пожега'', пошто Ариље нема своју метеоролошку опсервацију. 
(Таб.1.) 
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Таб. 1. –Параметри климе ариљско-пожешког малиногорја (2000-2005) 
Table 1. –Climat argument in rasberry region of Arilje-Pozega area (2000-2005) 

Године истраживања 
Years of  research Месеци 

Months 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 
 Максималне месечне температуре ваздуха (Tmax, ºC) 

Aприл 20,8 15,8 16,5 15,5 18,1 17,3 
Mај 25,2 23,3 23,5 26,0 20,0 22,0 
Jун 27,1 24,1 26,9 29,0 25,0 24,2 
Jул 29,4 27,6 28,7 28,1 27,1 26,5 

Aвгуст 31,0 28,8 26,2 31,6 27,1 24,8 
Sептембар 21,9 21,1 21,4 22,0 22,2 22,1 

 Минималне месечне температуре ваздуха (Tmin, ºC) 
Aприл 5,4 3,4 4,5 2,7 6,1 3,9 

Mај 8,1 9,4 10,5 10,1 7,0 9,2 
Jун 11,1 11,0 12,8 14,7 13,2 11,0 
Jул 11,6 15,6 14,9 13,9 14,6 15,0 

Aвгуст 11,7 14,4 14,9 13,0 13,9 14,7 
Sептембар 10,2 10,0 9,5 8,3 10,0 13,2 

 Средње месечне  температуре ваздуха (Tsr, ºC) 
Aприл 12,8 3,4 4,5 2,7 6,1 10,6 

Mај 16,5 9,4 10,5 10,1 7,0 15,6 
Jун 19,0 11,0 12,8 14,7 13,2 17,6 
Jул 20,2 15,6 14,9 13,9 14,6 20,8 

Aвгуст 20,8 14,4 14,9 13,0 13,9 19,8 
Sептембар 14,9 10,0 9,5 8,3 10,0 17,7 

 Средње месечне вредности осунчавања (n, čas) 
Aприл 51,0 34,1 35,3 32,5 38,9 43,1 

Mај 84,7 52,0 45,2 58,4 53,9 57,8 
Jун 83,5 49,6 62,1 76,5 63,5 71,5 
Jул 87,0 56,5 57,7 66,4 71,8 67,12 

Aвгуст 93,4 67,5 32,5 88,9 78,7 48,4 
Sептембар 34,4 28,3 26,6 51,1 49,9 43,2 

 Средње месечне вредности релативне влажности ваздуха (RH, %) 
Aприл 66 74 75 70 64 70 

Mај 68 72 73 68 65 79 
Jун 66 73 68 70 64 75 
Jул 64 76 70 71 66 80 

Aвгуст 64 74 77 63 65 83 
Sептембар 77 81 80 74 65 86 

 Средње месечне вредности брзине ветра мерене на 2 м изнад повр. земљишта (V,m/s) 
Aприл 1,3 0,9 0,8 0,9 0,6 0,8 

Mај 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,6 
Jун 0,9 1,0 0,7 0,5 0,4 0,6 
Jул 1,1 0,5 0,5 0,8 0,3 0,4 

Aвгуст 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 
Sептембар 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 

 Месечне суме укупних падавина (Puk, mm) 
Aприл 47,6 122,8 116,2 23,8 59,3 46,3 

Mај 55,5 44,4 65,8 95,2 66,3 87,8 
Jун 53,7 100,4 31,2 83,6 95,7 63,6 
Jул 56,0 75,9 61,7 44,8 104,8 57,6 

Aвгуст 35,4 132,1 100,0 7,6 52,4 89,2 
Sептембар 86,6 147,0 119,1 29,3 57,9 72,5 

Сума 334,8 622,6 494,0 284,3 436,4 417,0 
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При томе, евапотранспирација је одређена FAO Penman-Monteith 
методом, следећом релацијом:  
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где су: Eto–референтна евапотранспирација (mm/dan); Rn–нето 
радијација са површине усева (MJ/m2xdan); G–енергија утрошена на 
загревање земљишта (MJ/m2xdan); T–средња месечна температура ваздуха 
мерена на 2 метра висине (oC); u2–брзина ветра мерена на 2 метра висине 
(m/s); es–сатурисани напон водене паре (kPa); ea–стварни напон водене паре 
(kPa); es-ea–дефицит напона водене паре (kPa); Δ–нагиб криве напона водене 
паре (kPa/oC); γ–психометарска константа (kPa/oC). 

Количина ефективних падавина током продуктивног дела вегетационог 
периода малине (април-септембар), која се односи на део укупних падавина 
које малина ефективно искориштава преко свог кореновог система, одређена 
је ФАО методом. [3] 

Приноси малине у условима природног водног режима, дакле без 
наводњавања, преузети су из Републичког завода за статистику, а у условима 
наводњавања, са експерименталних поља постављених у ариљско-пожешком 
малиногорју, на којима су истраживања изведена под покровитељством 
МНТР-а Републике Србије. 

 

Резултати истраживања 

Основне две бројне карактеристике климе којима се изражава утицај 
енергетскoг и аеродинамичког стања приземне атмосфере, на количину 
енергије коју земљиште под засадима малине прима и одаје  атмосфери, на 
количину воде која доспева из атмосфере на земљиште и губи се из 
земљишта у атмосферу, су: –референтна потенцијална евапотранспирација 
ETo (mm/dan); и –ефективне падавине Pe (mm).  

Референтна потенцијална евапотранспирација изражава енергетско и 
аеродинамичко стање приземне атмосфере која поставља закон да се са 
површине земљишта евапорацијом и транспирацијом кроз стоме биљног 
покривача (малина) испоручи количина воде која ће у облику водене паре 
заситити ваздух до максимално могућег нивоа. Хипотетички, равна је 
испаравању из земљишта покривеног густом травом у пуном порасту, 
униформне висине 0.12 метара, фиксног површинског отпора од 70 s/m и 
албеда од 0.23. Фиксни отпор површине у суштини значи средње суву 
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површину земљишта заливану седмичним турнусима заливања [1] чија је 
величина приказана у Таб. 2. и на Граф. 1. 

Табела 2. Средње месечне вегетационе  вредности референтне  
евапотранспирације  (ЕТо,   mm/dan)   

у  ариљско-пожешком малиногорју (2000-2005) 
Table 2. –Middle vegetation values of evapotranspiration in raspberry region 

of Arilje-Pozega area (2000-2005) 

Године / Years Месеци 
Months 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 
Април 2,6 1,9 1,9 1,9 2,0 2,7 
Мај 3,7 3,0 2,8 3,1 2,7 2,9 
Јун 4,0 3,2 3,5 3,9 3,4 3,5 
Јул 4,2 3,4 3,5 3,7 3,6 3,5 

Август 3,9 3,3 2,6 3,6 3,3 2,8 
Септембар 2,0 1,7 1,8 2,1 2,1 2,1 
Укупно 623,8 501,4 489,1 556,3 519,9 531,3 

 

 

Граф. 1. –Крива промена референтне евапотранспирације (ЕТо, mm/dan) 
на подручју ариљско-пожешког малиногорја (2000-2005) 

Graph. 1. –Curve of change in referent evapotranspiration (Eto, mm/dan) 
in raspberry region of Arilje-Pozega area (2000-2005) 
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У ариљско-пожешком малиногорју вегетациона сума 
евапотранспирације у интервалу од 489-624 mm, варира од 1,7 (минимум) до 
4,2 mm/dan (максимум), стим што је испаравање највеће у јуну и јулу месецу, 
када је истовремено највећи дефицит воде у земљишту и највећа потражња 
малине за водом.  

Ефективне падавине. Ниједан други чинилац животне средине не 
утиче на животни циклус и унутрашња својства малине, као земљишна и 
ваздушна суша. При томе, само један део воде од падавина малина користи, 
док остали отекне по површини, или се процеди ван зоне кореновог система 
или испари са површине листа, па чак и не додирне површину земљишта. 
Зато тај део чине тзв. ефективне падавине (Pe), о којима постоје различита 
мишљења, тезе и објашњења. [6] 

У овом раду ефективним падавинама (Таб. 3., Граф. 2.) сматрају се све 
падавине чија је дневна сума већа од 5 mm. Дефинисане су на основу 
података о дневним сумама, које овде нису приказане због ограниченог 
простора. Њихове укупне суме у вегетационом периоду малине, крећу се у 
интервалу од 277-525 mm, и мање су у односу на укупан приход воде од киша 
(Таб. 1.) за 25.2 до 95.0 %. Највећа разлика (95.0 %) је у јуну месецу (2000. 
године), а најмања (25.2 %) у априлу месецу (2003. година). 

Таб. 3. –Месечне  вегетационе суме ефективних падавина (Pe, mm) у 
ариљско-пожешком малиногорју (2000-2005) 

Table 3. –Monthly vegetative amount of all effective precipitation (Pe, mm) 
raspberry region of Arilje-Pozega area 

Године /Years Месеци 
Months 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 
Април 39 115 102 6 42 36 
Мај 46 29 54 86 53 76 
Јун 51 91 25 68 81 60 
Јул 42 68 35 41 90 33 

Август 27 92 83 5 34 69 
Септембар 72 130 109 20 49 62 
Укупно 277 525 408 226 349 336 
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Граф. 2. –Хистограм ефективних падавина (Pe, mm) у вегетационом периоду 
малине на подручју ариљско-пожешког малиногорја (2000-2005) 

Graph.  2. – Histogram of all effective precipitation (Pe, mm) in vegetable period 
in raspberry production in region of Arilje-Pozega area (2000-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит падавина. Поређењем прихода воде од ефективних падавина 
(Pe,mm) и расхода воде евапотранспирацијом (ЕТо, mm/dan), јасно је да у 
продуктивном делу (вегетационом периоду) малине1) (април-септембар), 
падавине нису у стању да малину обезбеде довољном количином воде (Граф. 3.).  

                                                 
1)  Вегетациони период малине траје од априла до краја октобра па и новембра 
месеца (дакле 7 месеци и више), све до појаве првих јачих слана. Његов продуктивни 
део односи се на плодоношење које се код неремонтантних сорти завршава у 
септембру и стварања родног потенцијала за следећу вегетациону сезону. 
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Граф. 3. –Хистограм климатског водног дефицита  
у ариљско-пожешком малиногорју (2000-2005) 

Graph. 3. –Histogram of climatic – water deficit in raspberry  
region of Arilje-Pozega area (2000-2005) 

То значи да за високе приносе малине, дефицит воде од 78,1 до 346,6 
mm мора бити покривен наводњавањем. Том интервенцијом, коригује се 
природни водни режим земљишта, и преводи из групе природних у групу 
антропогених водних режима иригационог типа, на који малина реагује 
значајним повећањем приноса, како је то утврђено у вишегодишњим 
огледима спроведеним у ариљско-пожешком малиногорју. [7] 

Приноси малине. Као што се види из табеле 5. и графикона 4., у 
ариљском малиногорју, приноси малине варирају из године у годину у 
зависности од сорте, здравственог стања и старости засада, еколошких услова 
и агротехнике, што је и нормално с обзиром да се високо коришћење 
генетског потенцијала малине може постићи само ако су сви чиниоци 
производње у хармонично оптималном односу. [4]  

Стога, упркос високој технологији шпалирног узгоја малине и генотипу 
добро одабране сорте (Willamette), у ариљском малиногорју приноси свежег 
плода варирају у распону од 7,5 до 11,8 t/ha у условима природног водног 
режима, дакле без наводњавања, мада њен генетски потенцијал достиже чак 
52 тона по хектару [7]    
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Таб. 5. -Приноси малине ариљског малиногорја остварени у условима 
природног и иригационог водног режима (2000-2005) 

Table 5. –Raspberry yields in raspberry region of Arilje-Pozega area in the 
conditions of natural and water irrigation system (2000-2005) 

Приноси (t/ha) Коришћење генетског 
потенцијала (%) 

Године У условима 
природног 
водног 
режима 

У условима 
иригационог 

водног 
режима 

П
ов
ећ
ањ
е 

пр
ин
ос
а 

 (t
/h

a)
 

У условима 
природног 
водног 
режима 

У условима 
иригац. 
водног 
режима 

Повећање 
коришћ. 
генетског 
потенци. 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
2000 7,5 25,0 17,5 14,1 48,0 33,9 
2001 8,2 24,8 16,6 15,0 47,0 32,0 
2002 11,8 24,0 12,2 22,8 45,7 22,9 
2003 10,8 33,0 22,2 20,0 63,9 43,9 
2004 11,4 20,4 9,0 20,9 40,0 19,1 
2005 9,6 27,2 17,6 19,2 51,8 32,6 
Просек 9,9 25,7 15,9 18,7 49,4 30,7 

 

Граф. 4. –Коришћење генетског потенцијала малине у ариљском малиногорју 
у условима природног и  иригационог  водног режима(2000-2005) 

Graph. 4. –Usage of genetic potentional of raspberry in raspberry  region of Arilje-
Pozega area in the conditions of natural and water irrigation system (2000-2005) 
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На супрот томе, у условима иригационог водног режима земљишта под 
малином, оствареног наводњавањем (падавине + заливање) приноси малине 
као што се види у табели 4. и на графикону 4., свежег плода малине, у 
просеку су већи за 9,0-17,6 t/ha (15,9 t/ha просек), са већим коришћењем 
генетског потенцијала за 19–44 % (31 % просек), чији максимум није 
достигнут (100 %) из разлога који су већ горе истакнути. 

Инвестиција у систем за наводњавање. На нагнутим теренима 
ариљско-пожешког малиногорја, на којима је лоцирана већина постојећих 
малињака, уосталом као и у целој Србији, малина се углавном може 
наводњавати локалним квашењем земљишта методом капања. Такав систем 
за наводњавање, сматра се најсавршенијим техничко-технолошким решењем 
у узгоју малине у условима наводњавања. 

У том случају, инвестициона улагања у систем за иригацију засада 
малине на нето површини од 11 ha, [2] приказана у табели 6, износе 8.593,47 
Евра по хектару. 

Таб. 6. –Инвестиција у систем за наводњавање локалним квашењем 
земљишта, нето површине 11 хектара 

Table 6. –Investment for the construction of irrigation system with local soil 
watering,  neto surface 11 ha 

Врсте трошкова 
Cost types 

Износ (Euro) 
Amaunt (Euro) 

1 2 
Укупна цевоводна мрежа 
Buried water pipe net 12.844,16 

Надземна цевоводна мрежа 
Overground water pipe net 49.352,45 

Црпно постројење, филтерска иригациона станица 
и хидрауличка и компјутерска опрема 
Draw installations , filter and irrigation station and 
hydraulic and computer equipment 

7.789,53 

Земљани радови, бетонски, грађевински, занатски, 
електро, монтажни и други радови 
Soil, concrete, building, trade, electro, mounting and 
other activites 

24.542,01 

Свега / Total 94.528,15 
  

 

Економичност производње малине у условима наводњавања. 
Наводњавањем се у свим фазама пораста и развића малине елиминише суша 
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и осигурава добијање  редовно високих приноса без обзира на количину и 
распоред падавина.  

Стога, ако би се изградњом мини-акумулација на локалним водотоцима 
и проточним увалама, наводњавањем подиго принос малине на 20 t/ha (2,0 kg/ 
m2), и коришћење генетског потенцијала са 19 % на 52 %, што се у 
експериментима показало сасавим могућим, ариљско малиногорје, па према 
томе и Србија би, без обзира на све јаче, чешће и дуже суше, могло, односно 
могла, стабилизовати производњу малине на мањој укупној површини за 30-
38 %, и уз мањи утрошак енергије, дакле ‘’стратегијом 1/3 ha’’ учинити узгој 
малине профитабилнијим од садашњег за 1,8-3.3 пута. 

У том случају, инвестиција од 8,5 хиљада евра по хектару у озбиљан 
скупљи иригациони систем, могла би да се отплати за мање од 5 година, само 
од прихода оствареног повећањем приноса малине, упркос пракси у свету да 
се те врсте инвестиционих улагања кредитирају са годишњом каматом од 2.5-
3.0 %, граце периодом до 5 година, и роком отплате инвестиције од 20-30 
година. [7] 

Према томе, изградња најједноставнијег јевтинијег мање трајног 
индивидуалног мини-иригационог система који покрива површину само 
једног засада, са водоснабдевањем директним захватањем из локалних 
водотока, чија је инвестициона цена од 2.5-5 хиљада евра по хектару, може се 
исплатити само за једну вегетациону сезону са повећањем приноса од 1.0 на 
2.0 kg/m2. 

То значи да малина на наводњавање реагује толиким повећањем 
приноса, да је чак рентабилно улагати у изградњу система за само једну 
сезону, односно градити сваке године систем изнова, па је из тог разлога, у 
ариљском малиногорју богатом водним ресурсима та пракса из године у 
годину све учесталија. [7] 

 

Закључак 

Суша, као судбина човека од праискона, која се јавља скоро сваке године, са 
дужим или краћим трајањем, озбиљно угрожава производњу малине. 

Нарочито негативан ефекат на висину и квалитет приноса, суша 
оставља појавом у ''критичном периоду'' (фенофаза од цветање до бербе 
малине у јуну и  јулу месецу) када су потребе малине за водом највеће. 

Тада малина у ариљском малиногорју достиже до 4.2 mm/dan потрошњу воде, 
уз истовремену појаву најмањих ефективних падавина, па наводњавање 
постаје не само неопходно, него његова примена и најефективнија.  



Економика пољопривреде 
_________________________________________________________________________ 

ЕП 2006 (53) 3 (809-821) 820

У односу на приносе који се добијају у условима природног водног режима 
земљишта, иригацијом се у ариљском малиногорју могу повећати до 1,8-3,3 
пута. Међутим, истовремено због оптерећења производње трошковима 
снабдевања водом, одржавања система за наводњавање и манипулације са 
већим обимом приноса, трошкови бербе су већи, па су самим тим укупни 
трошкови производње малине у условима наводњавање у односу на услове 
без наводњавања, већи за 9.7-20.7 %.  

Стога, упркос повећању вредности производње и до 30,3 %, коефицијент 
повећања економичности у условима наводњавања износи 1.2, а 
рентабилност производње малине 15 %, што сасвим економски оправдава 
инвестициона улагања у експанзију иригације у производњи малине. 
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Abstract 

Тhis work have analysed climatic water balance in Raspberry region of 
Arilje in vegetative cycle of raspberry, in function of yield fluctuation in natural 
condition and irrigation water balance regime of soil and economical payable for 
introduction of irrigation in raspberry production. 

Introduction of irrigation, raspberry yields can be increased in average 1,8-
3,3 times in relation to yield without irrigation, and investment in mini-irrigation 
system construction, on surface for just one plant, with water supporting from local 
watercourse can be pay off for one growing season. Raspberry reacts on irrigation 
with increasing yield in such a level that it is profitable to invest in mini-irrigation 
system construction every year again. 

Key words: climate, raspberry, irrigation, yield, economical payable. 


