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Производња конзумне рибе у рибњацима у 2016. години смањена је за
9,5% у односу на 2015. годину. Производња конзумне рибе у шаранским
рибњацима у 2016. години мања је за 12,1%, док је у пастрмским рибњацима
мања за 8,0%. Производња шарана чини 28,4% од укупно произведене рибе,
производња пастрмке 64,2%, а производња остале рибе чини 7,4% од укупно
произведене рибе.

Production of consumer fish in fishponds in 2016 decreased 9.5%
compared to 2015. Production of consumer fish in carp fishponds decreased in 2016
by 12,1%, while production in trout fishponds decreased by 8.0%. Carp production
makes up for 28.4% of the total fish production, trout production makes up for 64.2%
of the total fish production, and other fish production makes up for 7.4% of the total
fish production.

Подаци објављени у овом саопштењу добијени су на основу Годишњег
извјештаја о аквакултури у Републици Српској за 2016. годину (АQ-1). Добијени
подаци се односе на пословне субјекте (рибњаке) и дијелове пословних
субјеката, који се баве производњом конзумне рибе.

Data presented in this release were obtained through the Annual report on
aquaculture in Republika Srpska in 2016 (AQ-1). Data refer to business entities
(fishponds) and their parts engaged in production of consumer fish.

Под произведеним количинама рибе сматрају се оне количине које су
изловљене и реализоване на тржишту. Овдје се не исказује тежина (прираст)
постигнута у току извјештајне године која није реализована на тржишту, а
пребачена је у зимовњак.

Produced fish catches are quantities fished and sold on the market. The
weight (increment) realised in the reference year that was not sold on the market but
moved to the winter fishpond is excluded.

1. ПОВРШИНА РИБЊАКА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
FISHPONDS AREA IN EXPLOITATION
Површина рибњака у експлоатацији
Fishponds area in exploitation
Пастрмски рибњаци, m²
54 019
Шарански рибњаци, ha
2 191

Индекс 2016/2015
Index 2016/2015
101,2
100,0

Trout fishponds, m²
Carp fishponds, ha

2. ПРОИЗВОДЊА КОНЗУМНЕ РИБЕ
PRODUCTION OF CONSUMER FISH
Производња, t
Production, t

УКУПНО
Шаран
Пастрмка
Остала риба

Индекси 2016/2015
Indices 2016/2015
у шаранским
рибњацима
In carp
fishponds

у пастрмским
рибњацима
In trout fishponds

2 708

1 738

970

90,5

92,0

87,9

TOTAL

769

-

769

81,7

-

81,7

Carp

1 738

1 738

-

92,0

92,0

-

Trout

201

-

201

123,3

-

123,3

укупно
Total
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