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Kranj - Drlavni statistidni
urad je pred kratkim predstavil zadasnepodatke lanskega
popisa lrnetijstva v Sloveniji.
PodatkikaZejo,da je v Sloveniji 74.7n kmetijskih gospodarstev. od katerih vsako obdeluje povpredno 6,4 hektarja lrnetijskih zemljiSdaii o,8
hektarja ved kot pred desetimi leti in redi 5,6 glavevelike
Zivine (GVZ), kar pomeni
povedanjeza o,r GVZ. V desetih letih se je nekoliko povedalo Stevilovedjih kmetijskih gospodarstevin hkrati
zmanl'SaloStevilosrednjevelikih. Kmetije, velike od pet
do deset hektarjev, 3e vedno
obdelujejo dobro detrtino
vseh kmetiiskih zemlii3d v
uporabi,vendarje pravvtem
velikoshrem razredwpri5lo v
zadnjth desetih letih do najvedjegazmanjianja. PolpreCnavelikost krnetijskega gospodarstva se po statistidnih
regrjah razlikuje, najmanjSa
je v obalno kra5ki regiji (4,5
heharja) in najvediana Koro5kem (7,8 hektaria). Na
Gorenjskem ima 4452 fune
tijskih gospodarstevv uporabi 3r.6ro hektarjev kmetiiskih zemlji5d ali vsako v povpre\u7,r hektaria.

V desetih letih se je Stevilogoved v Sloveniji zmanj5alos 499.546na 472.33r,Stevilo
kmetij, ki redijo goveda,pa s 55.o97 na 36.tzo.
6J na 7,t. Kmetij, ki redifo
od ene do desetGYZ, je zdaj
skoraj za tretjino manj kot
pred desetimi leti, hlrati pa
se je za vedkot polovico povedalo Steviloin obsegreje vvelikostnem razredu od trideset do sto GVZ. Stevilogoved
se je od zadnjega popisa
zmanj5alo le za pet odstotkov (s 499.546 na 47233t),
Stevilo gospodarstev,ki redijo govedi, pa je upadlo s
56.o97 na 36.tzo ali za do-

brih 36 odstotkov.Opazni so
tudi "premiki" v dredi, 5ezlasti pri kravah, kier se je Stevilo molznic zmar4Saloza z4
odstotkov in hkrati skoraj za
z3 odstotkov povedaloltevilo
krav dojilj. Z rejo molznic se
vse bolf ukvarjajo vedja gospodarswa,Stevilokmetij z
molznicami seje tako v desetih letih zmaniSaloz 28.588
naLo.933.Inkaj seje v desetih letih zgodilo s preostalo
Zivinorejo) Stevilo pra3idev

Stevilo dvoosnih traktoriev na kmetiiskih gospodarstvih se ie v desetih letih zmani5alo s ro8.166 na
gg.67t.Petnaist odstotkov lanetii nima tak5negatrakOd leta 2ooo se je Stevilo toria, dobra polovica ima enega, slaba ietrtina dva, deGYZ na kmetijskih gospo- setina pa tri ali vet. VeCkot polovica traktoriev motie
darstvih zmanjSalo za n odprimeriavi
popisom
leta
na
od
19
do
kilovatov,
v
s
37
stotkov, z rejo Zivine se je
2ooo pa se ie naiboli poveial deleZmoinei3ih trahorprenehaloukvarjati r8.8oo
kmetijskih
gospodarstev, jev. Leta zooo ie bilo v Sloveniii le z7r9 traktoriev,
polpretno SteviloGVZ na Zi
modrrih 6o kilovatov ali vei, lani pa ile gfi1.. trtegistriravinorejsko gospodarstvopa ni traktorii so v povpreiiu stari vedkot dvaisetlet.

Manjgoved in praiidev,
vei drobnice in konj

se je v tem obdobju zvi5alos

se je zmanj3alos 6or.953na
382.o65ali za dobrih 36 odstotkov, Stevilo praSiderejskih kmetij pa s 44.623 na
26.45r ali za 4r odstotkov.
Stevilo krnetii z rejo pitovnih
pi5dancevse je ved kot prepolovilo, krnetij, ki imajo kokoii nesnice,je manj za z9
odstotkov. Reja drobnice in
konj se krepi, prav tako tudi
Cebelarstvo.
Steviloovc se je
v desetih letih povedalo s
96.o27 na 87.77 in Stevilo
rejcevs 43jo na 6186. Medtem ko je rejcevkoz zdaj celo
za re odstotkov manj kot
pred desetimi leti, se je dreda
v tem tasu povedalaskoraj za
petino. Najvediepovedanjeje
pri konjih, njihovo Stevilo se
je v desetih letih povedalo s
L4.4oZna zz.735,5tevilo
rejceYpas 4634na 5957.Stevilo lanetij s debelami se je povedaloskoraj za r3 odstotkov,
Stevilo debeljih druLin pa za
94 odstotkov.

