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2. Област и научна дисциплина на коју се техничко решење односи 
Техничко решење припада области биoтeхничких нaукa, нaучна дисциплина рaтaрствo и пoвртaрствo, ужа нaучна дисциплина 

ратарство, сeгмeнт одржива производња ратарских усева, а односи се на нови технолошки поступак (методу) гајења кукуруза кокичара 

без примене хербицида, уз употребу покровних усева ради смањења закоровљености и повећања приноса. Осим изостављања 

хербицида као средства за сузбијање корова, одрживу димензију оваквој производњи дала је употреба покровних усева чије се гајење 

повољно одражава на плодност земљишта преко повећања садржаја органске материје (заоравањем биомасе), смањења губитака 

хранива миграцијом у дубље слојеве земљишта. Гајењем покровних усева повећава се биодиверзитет агроекосистема, мањa је 

могућност појаве штеточина и проузроковача биљних болести. Правилније је економисање влагом из земљишта, због могућности 
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очувања резерви влаге у биљном материјалу током зимског периода и коришћења исте од стране главног усева (кукуруза кокичара). 

Такође, употреба легуминозних биљака као покровних усева, појединачно, односно у смеши са травним врстама путем 

азотофиксације, повећава садржај азота у земљишту и тиме његову плодност. Земљиште је оплемењено и микробиолошким ђубривом 

чиме су обезбеђени најповољнији услови за остварење максималног потенцијала родности кукуруза кокичара у одрживим условима 

гајења.  

 

 

3. Проблем који се техничким решењем решава 
Унапређење и осавремењавање технологије гајења кукуруза кокичара у Србији има све већи значај, јер се он, као и кукуруз шећерац, 

све више користи у исхрани људи. Посебно је интересантан за млађу популацију становништва због чега је јако битно да у зрну не 

садржи остатке пестицида. Најважнији ограничавајући фактори за успешну производњу кукуруза кокичара су вода и обезбеђеност 

земљишта азотом. Такође, и неповољни метеоролошки услови условљени климатским променама - високе температуре и суша, 

ограничавају његово гајење на већим површинама. Високе температуре ваздуха (> 38°C) и недостатак воде смањују принос. У 

полусушним регионима, где су температуре високе, а обезбеђеност водом недовољна, април се сматра најповољнијим за сетву 

кокичара, док се сетвом у мају смањује принос. Посебна пажња мора се посветити и ђубрењу азотним ђубривима, како би кокичар 

имао довољну количину овог макроелемента, а да истовремено не дође до презасићења земљишта путем резидуа азота након бербе 

кокичара. Резидуе N укључују остатке минералног N у земљишту и у жетвеним остацима. Употреба органо-минералних ђубрива 

смањује губитке азота од испирања и поправља структуру земљишта. Смањење количина ђубрива, посебно азотних, захваљујући 

увођењу покровних усева, утичемо на одржавање pH вредности земљишта односно мања је могућност закишељавања земљишта. 

Овакви агроекосистеми су сличнији природним екосистемима, који су стабилни и самообновљиви, побољшано је кружење материје и 

проток енергије, што свакако утиче и на функционалност самих, али и околних агроекосистема.  

Недостатак информација о гајењу кокичара ограничава ширење ареала распрострањености овог усева, посебно у топлијим зонама. 

Због тога резултати гајења кокичара дају релевантне информације о утицају различитих покровних усева и облика ђубрива 

(микорбиолошко ђубриво) на статус азота у земљишту и принос и компоненте приноса кукуруза кокичара.  

Одржива производња се као целовит систем управљања производњoм хране базира на интегралној пракси са смањеном употребом 

пестицида, високом степену биодиверзитета и очувању природних ресурса. Уредба Савета (EЗ) бр. 834/2007 од 28. јуна 2007. нарочито 

истиче рационално коришћење земљишта, вода, органске материје, применом поступака који нису за њих штетни. Тако одржива 

биљна производња треба да допринесе одржању, као и повећању природне плодности земљишта, увођењем у технологију покровних, 
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као и других усева који повећавају садржај органске материје и азота у земљишту. Пожељно је да се биљке хране преко екосистема 

земљишта, а не употребом минералних ђубрива која му се додају, а која могу да утичу на деградацију земљишта.  

Покровни усеви су веома важни, посебно са аспекта одрживости пољопривредне производње, а под изразом покровни усев подразумева 

се више различитих мера одржавања земљишта под вегетацијом (зимски покровни усеви, зеленишно ђубрење лети, живи малчеви 

(међуусеви), сетва крмног биља иза главног усева (накнадни усеви и др.), а с намером одржања или повећања садржаја органске 

материје у земљишту, побољшања физичких особина земљишта (структура, водни режим и сл.), акумулације азота легуминозама, 

побољшања микробиолошке активности земљишта, спречавања губитака хранива у дубље слојеве земљишта и подземне воде, као и 

евапорацијом, сузбијања корова, односно уопште подизања плодности земљишта (Ољача и Долијановић, 2013). Озими покровни усеви 

обично остају на земљишту током зиме. Посебно су изражене разлике у погледу приноса главног усева гајеног након покровних у 

односу на принос главног усева гајеног на земљишту које је остало голо (без вегетације) током јесени и зиме. Предности покровних 

усева у очувању и повећању плодности земљишта произилазе из чињенице да они апсорбују хранива, посебно азотног карактера и 

преводе их у органске облике, чиме спречавају губитке из орничног слоја - испирање у дубље слојеве или прелазак у атмосферу путем 

евапорације, регулишу температурне и услове влаге, притом обезбеђујући нитрификацију кад су повољни сезонски услови; 

побољшавају физичке особине земљишта, прожимајући честице земљишта и чинећи их финијим, поред обогаћивања земљишта 

материјалима који стварају хумус. Детелине и грахорице пружају корен дубоко у земљиште користећи воду и хранива и из дубљих 

слојева, па су цењене врсте покровних усева, јер поред других предности као што је азотофиксација, имају и висок принос надземне 

биомасе (слика 2). 

Из свих горе наведених разлога, предложено техничко решење има за циљ увођење технологије гајења кукуруза кокичара без примене 

пестицида, гајењем покровних усева који повећавају плодност земљишта и смањују закоровљеност доприносећи тиме остварењу већег и 

квалитетнијег приноса.  

 

4. Стање решености тог проблема у свету 
Кокичар се гаји још од праисторије, од пре 4500-е године. Распростирање и увођење кукуруза у пољопривредну производњу широм 

света, допринело је и ширењу кокичара. Кокичар је постао комерцијалан усев пре више од 100 година, а популарност и увођење у 

исхрану људи су нарочито порасли од 1940. Највећи произвођач кокичара у свету су Сједињене Америчке Државе. Небраска је 

тренутно водећи произовђач кокичара захваљујући великом проценту површина у наводњавању. Испитујући 12 хибрида кокичара, 

Пајић и сар. (2012) су закључили да принос у Србији варира између  3,556 и 6,086 t ha-1.  
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Како би се остварио максимални потенцијал родности, берба кокичара мора да се обави у време пуне зрелости када влага у зрну није 

већа од 16-18 %. Квалитетан кокичар мора да има висок и стабилан принос, висок проценат кокичавости и квалитетну кокицу, што 

представља изазов за многе произвођаче.  

Покровни усеви су усеви који се гаје како би се управљало плодношћу земљишта, квалитетом земљишта, водом, коровима, 

штеточинама, болестима и повећала биоразноврсност у агроекосистемима (Lu et al., 2000), а могу такође да индиректно побољшају 

квалитет суседних природних екосистема. Поред свега наведеног, оправдан разлог гајења покровних усева јесте и могућност увођења 

повртарских и мање атрактивних ратарских усева на таква земљишта, посебно силажног кукуруза, црног лука, кукуруза шећерца и 

кокичара. Врсте које се користе као покровни усеви доприносе повећању биодиверзитета у агро-екосистемима (Albrecht et al., 2015). 

Гајење покровних усева је основа одрживе и органске производње посебно са аспекта сузбијања корова и ефикасног искоришћавања 

азота. За унапређење агроекосистема најбоље је гајити смеше покровних усева (Ranaldo et al., 2015). Тиме се повећава продуктивност, 

стабилност и ефикасност искоришћавања ресурса у системима гајења усева. Највећа добит од употребе покровних усева у гајењу 

кокичара је њихова способност да допринесу остварењу већег и квалитетног приноса, а с обзиром да покровни усеви доприносе 

смањењу закоровљености, увођење покровних усева у системе гајења може да представља алтернативу употреби хербицида (Tardy et 

al., 2015). 

Највећи број покровних усева припада по ботаничкој класификацији, травама, махунаркама и купусњачама. Ове врсте утичу на 

смањење закоровљености тако што имају бољу покровност, конкуришу коровима за светлост, воду и минералне материје а такође луче 

и одређене материје које имају алелопатско деловање (Hadar at al., 2015). У подручјима са умереном климом, као покровни усеви се 

најчешће сеју врсте из породице Poaceae које могу да толеришу ниске температуре (Tonitto et al., 2006). Озими покровни усеви 

најчешће покривају површину земљишта током зимског периода поправљајући физичке и механичке особине земљишта, његов 

хранидбени и водни режим, ниво закоровљености и повећавају садржај органске материје у земљишту.  

Неки покровни усеви утичу на корове путем алелопатије, када одређеним биохемијским материјама које луче инхибирају клијање и 

растење коровских биљака. Најпознатији су примери деловања ражи  (Secale cereale), озиме грахорице (Vicia sativa), црвене детелине 

(Trifolium pratense), као и слачице из породице Brassicaceae (Dolijanović et al., 2016). Nagabhushana et al. (2001) су потврдили да 

употреба ражи као покровног усева за малчирање површине земљишта смањује закоровљеност соје, дувана, кукуруза и сунцокрета, 

посебно широколисним врстама корова, за 80% дo 95% у поређењу са контролом на којој није примењено малчирање. За сузбијање 

корова, покровни усеви се могу успешно комбиновати са обрадом земљишта и чак могу да замене употребу хербицида или окопавање 

(Weber and Gerhards, 2015). Комбинована примена покровних усева и директне сетве, без обраде земљишта, може значајно да смањи  

бројност летњих једногодишњих корова који се најчешће јављају у усевима кукуруза и соје као што је пепељуга (Chenopodium album). 

Резултати истраживања су такође показали да гајење покровних усева као што су раж или овас уз редуковану обраду земљишта може 

да смањи закоровљеност соје. За постизање најбољих резултата, покровне усеве треба гајити у међупериоду између гајења два усева 
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када је земљиште голо, без вегетације (током лета, јесени, зиме и раног пролећа). За кукуруз који је велики потрошач азота, махунарке 

су одличан избор јер оне брзо расту током јесени, штите земљиште током зиме и интензивно расту у пролеће акумулирјаући велику 

количину органске материје са великим резервама азота у сопственој биомаси и земљишту које ће бити сачуване до сетве кукуруза  

(Ољача и Долијановић, 2013). Према резултатима експеримената, третмани са покровним усевима најчешће су и они са највећим 

приносом гајене врсте (Isik et al., 2015).   

 Модернија истраживања подразумевају испитивање значаја покровних усева у стратегији управљања азотом у земљишту. 

Покровни усеви могу да смање губитке азота из пољопривредних система тако што смањују миграцију нитрата са падавинама у дубље  

слојеве земљишта и испаравање амонијака и азотних оксида у атмосферу. Restovich et al. (2012) у периоду од 2005-2011. године су 

пратили ефекат  различитих покровних усева из фамилија Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae и травно легуминозних смеша на садржај 

нитратног азота у земљишту. Након кошења покровних усева садржај NO3-N у земљишту био је 50-90 % нижи него на контролним 

парцелама и није било значајнијих варирања у зависности од врсте покровног усева изузев репице, иза које је остао исти садржај NO3-

N у земљишту као и у контроли. У просеку је земљиште контролне парцеле садржало 40-95 kg NO3-N ha-1 више него парцеле са 

покровним усевима. Смањење NO3-N у земљишту говори о способности покровних усева да смање губитак азота путем испирања 

током периода кад количина падавина превазилази вредности евапотранспирације или док је земљиште непокривено усевом  

(Constantin et al., 2010; Ćupina et al., 2011). У истраживањима на бескарбонатном чернозему, Ољача и Долијановић (2013) су 

установили значајно варирање садржаја NO3-N у зависности од врсте покровних усева, посебно у слоју 20-40 cm. 

 

5. Опис техничког решења  
Суштина новог техничког решења. Увођење техничког решења је садржано у моделирању производње кукуруза кокичара која ће 

обезбедити висок род, са додатном вредношћу у погледу квалитета зрна које неће садржати остатке пестицида с обзиром да сe за 

контролу штетних организама управо користе покровни усеви. Садржај важних хранљивих материја као што су уље, каротеноиди, 

протеини, минерали и др. у зрну кокичара би био повећан због побољшане исхране азотом и осталим неопходним елементима из 

ризосферног слоја земљишта које су обогатили претходно гајени покровни  усеви и уз које би могло бити примењено микробиолошко 

ђубриво. Повећан квалитет наведених материја у зрну позитивно утиче на добијање здравствено безбеднијег производа, како за 

конзумирање у свежем стању, тако и у различитим видовима прераде.  

 

Резултати. Резултати вишегодишњих испитивања су показали да висина приноса и показатељи његовог квалитета указују да је 

технологија гајења кокичара уз употребу покровних усева, примену ђубрива у смањеној количини и без примене хербицида 

(пестицида), допринела остварењу успешне производње са већим квалитетом зрна. Систем гајења припада категорији одрживог, са 
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минималним загађењем агроекосистема. Гајење сточног кеља који развија велику биомасу као и овса који поседује и алелопатско 

деловање, допринело је смањењу закоровљености док је увођење махунарки у систем гајења, као што су грахорице и крмни грашак, 

обогатило земљиште азотом. Садржај приступачног азота у земљишту је био знатно већи у варијантама са крмним грашком и сточним  

кељом након заоравања покровних усева. Такође у варијанти са озимим крмним грашком, као и у варијантиама са комбинацијом 

обична грахорица+озими овас и са малчем, као покровним усевом и то у комбинацији с микробиолошким ђубривом позитивно се 

одразила на задржавање азота у земљишту (Табела 1).  

 

Табела 1. Садржај приступачног азота у земљишту пре сетве покровних усева и пре и после сетве кокичара, 2013/14 

 
Време узорковања/третмани 1  2  3 4 5 6 7 8 

Јесен, 2013 0-20 44,37 

20-40 21,66 

Пролеће, 2014 0-20 20,54 23,26 19,12 26,74 16,27 31,63 15,62 7,49 

20-40 6,75 15,56 4,79 2,09 9,36 12,44 0,35 2,44 

 

После 

жетве 

Без 

микробиол. 

ђубрива 

0-20 37.3 59,29 48,12 42,64 79,28 54,66 71,08 39,01 

 

20-40 8,81 42,1 0,46 9,67 8,12 6,78 17,72 

 

7,77 

Са 

микробиол. 

ђубривом 

0-20 36,16 77,67 54,32 72,48 68,47 43,18 76,17 39,01 

 

20-40 17,83 27,60 20,12 10,09 17,17 15,66 34,65 7,76 

1–озима грахорица (Vicia sativa L.), 2-озими крмни грашак (Pisum sativum L.), 3- озими овас, (Avena sativa L.), 4- Озими крмни кељ (Brassica oleracea (L.) convar. 

acephala), 5-Обична грахорица + озими овас, 6- Озими крмни грашак + озими овас, 7-Малч (слама), 8-голо земљиште 

 

Принос кокичара је, према добијеним подацима и њиховој статистичкој анализи, био под значајним утицајем покровног усева (Табела 

2).  
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Сл. 1. Ницање посејаних покровних усева, јесен 2013  

(Земун поље, фото: Ж. Долијановић) 

 

 

 

Табела 2. Утицај различитих покровних усева на принос кокичара (t ha-1)   
           

Покровни усеви (А) 

                                               

Микробиолошко ђубриво (B) 

Просек Без микробиол. 

ђубрива 

Са микробиол. 

ђубривом 

Озима грахорица  5,09 5,13 5,11 

Озими овас 3,96 4,94 4,45 

Сточни кељ 5,18 5,33 5,25 

Сточни грашак + Озими овас 5,39 5,42 5,40 
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Слама 4,10 4,10 4,10 

Оз. грахорица + Озими овас 4,42 5,03 4,72 

Сточни грашак 5,08 3,93 4,50 

Контрола/стандард 4,77 4,85 4,81 

Просек 4,75 4,84 4,79 
 

 

 

 

 

Микробиолошко ђубриво је допринело повећању приноса кокичара нарочито уз употребу озимог сточног кеља као покровног усева 

(5,25 t ha-1) и смеше озимог сточног грашка са озимим овсем (5,40 t ha-1). Контролна варијанта је и са и без примене микробиолошког 

ђубрива имала најмањи принос главног усева, тј. кокичара што указује на значај гајења покровних усева како у погледу смањења 

закоровљености тако и са аспекта повећања приноса. Махунарке као покровни усеви, попут озиме обичне грахорице обогаћују 

земљиште азотом, поправљају његове водне особине, утичу на повећање садржаја органске материје и, у поређењу са голим 

земљиштем без покровног усева, смањују ерозију током јесени, зиме и пролећа (Dolijanović et al., 2016b). У сличним варијантама 

(озими крмни грашак, сточни кељ, комбинација грахорице и овса, а посебно малч у комбинацији са микробиолошким ђубривом) 

садржај протеина био је већи, како у односу на голо земљиште, тако и у односу на остале варијанте са покровним усевима (Табела 3). 

 

Табела 3. Садржај протеина у зрну (%) 

 

Покровни усев/третман 

Са микробиолошким 

ђубривом 

Без микробиолошког 

ђубрива 

Просек 

Обична грахорица 9,49 9,80 9,65 

Озими овас 9,86 9,59 9,72 

Озими крмни кељ 9,96 9,96 9,96 

Озими крмни грашак + озими овас 9,84 9,52 9,68 

Обична грахорица + озими овас 9,97 9,71 10,18 

Озми крмни грашак 10,36 9,88 9,84 

Малч (слама) 10,43 9,93 10,12 

Фактор LSD (0,05) LSD (0,01) 

A  0,389 0,520 

B  0,779 1,041 

AB  1,102 1,472 



 13 

Голо земљиште 9,57 9,89 9,73 

Просек 9,94 9,78 9,86 

 

 

Табела 4. Садржај глутатиона, растворљивих фенола и жутог пигмента (каротеноида) у зрну  

 

 Глутатион (nmol/g) Феноли (µg/g) Жути пигмент (µg/g) 

Покровни 

усев/третм. 

Са 

микробиолошким 

ђубривом 

Без 

микробиолошког 

ђубрива 

Просек Са 

микробиолошким 

ђубривом 

Без 

микробиолошког 

ђубрива 

Просек Са 

микробиолошким 

ђубривом 

Без 

микробиолошког 

ђубрива 

Просек 

1 1238,6 979,0 1108,8 215,0 191,5 203,3 5,76 5,05 5,40 

2 1127,8 886,9 1007,4 162,2 210,3 186,2 5,67 4,76 5,22 

3 1293,7 856,3 1075,0 220,3 239,8 230,0 5,87 5,17 5,52 

4 940,1 1030,6 985,4 129,3 335,5 232,4 5,78 5,07 5,42 

5 916,7 963,0 939,9 167,4 272,9 220,2 5,65 5,58 5,61 

6 849,1 969,4 909,3 156,5 269,3 212,9 5,29 5,63 5,46 

7 901,8 853,6 877,7 148,1 272,0 210,0 4,87 5,15 5,01 

8 1148,3 943,3 1045,8 188,4 249,3 218,9 4,88 5,10 4,99 

Просек 1052,0 935,3 993,6 173,4 255,1 214,2 5,5 5,2 5,33 

1–озима грахорица (Vicia sativa L.), 2-озими крмни грашак (Pisum sativum L.), 3- озими овас, (Avena sativa L.), 4- Озими крмни кељ (Brassica oleracea (L.) convar. 

acephala), 5-Обична грахорица + озими овас, 6- Озими крмни грашак + озими овас, 7-Малч (слама), 8-голо земљиште 
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Табела 5. Садржај минералних елемената у зрну (µg/g) 

 

 Ca Mg Fe Mn Zn 

Покровни 

усев/третм. 

Са мб. 

ђубр. 

Без мб. 

ђубр. 

Прос. Са мб. 

ђубр. 

Без мб. 

ђубр. 

Прос. Са мб. 

ђубр. 

Без мб. 

ђубр. 

Прос. Са мб. 

ђубр. 

Без мб. 

ђубр. 

Прос. Са мб. 

ђубр. 

Без мб. 

ђубр. 

Прос. 

1 161,8 241,4 201,6 2003 1915 1959 44,83 34,02 39,42 17,46 13,65 15,55 44,60 46,39 45,50 

2 219,9 563,8 391,8 2230 1899 2065 51,05 39,45 45,25 18,66 16,41 17,54 57,11 53,13 55,12 

3 186,1 390,5 288,3 1934 2181 2057 39,47 51,44 45,45 16,51 18,18 17,34 35,10 56,17 45,64 

4 212,1 197,6 204,9 1911 1873 1892 30,25 48,70 39,47 15,00 11,71 13,36 47,60 53,38 50,49 

5 275,3 326,7 301,0 2175 1808 1991 36,36 27,35 31,85 17,97 11,59 14,78 51,74 54,40 53,07 

6 391,0 198,8 294,9 2006 1937 1971 47,42 32,42 39,92 16,98 15,06 16,02 44,99 52,12 48,55 

7 347,3 191,1 269,2 2248 1869 2059 39,07 27,14 33,11 18,61 12,96 15,78 42,97 40,46 41,72 

8 331,7 157,0 244,4 2079 1873 1976 42,83 30,14 36,49 16,22 12,77 14,50 52,18 43,38 47,78 

Просек 265,7 283,3 274,5 2073 1919 1996 41,41 36,33 38,87 17,18 14,04 15,61 47,04 49,93 48,48 

1–озима грахорица (Vicia sativa L.), 2-озими крмни грашак (Pisum sativum L.), 3- озими овас, (Avena sativa L.), 4- Озими крмни кељ (Brassica oleracea (L.) convar. 
acephala), 5-Обична грахорица + озими овас, 6- Озими крмни грашак + озими овас, 7-Малч (слама), 8-голо земљиште 
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Предности озимог овса и крмног кеља се такође огледају и повољном утицају на 

повећање просечног садржаја укупног глутатиона, растворљивих фенола и 

жутог пигмента (каротеноида) у зрну кукуруза кокичара.  Озими овас је утицао 

на повећање нивоа глутатиона, фенола и каротеноида за 19%, 21% и 7%, у 

односу на контролу, а сточни кељ је утицао на повећање нивоа  глутатиона, 

фенола за 9% и 24% у односу на контролу – голо земљиште, с тим што треба 

нагласити да се озими овас показао као бољи у комбинацији с микробиолошким 

ђубривом, а крмни кељ без уноса микробиолошког ђубрива у земљиште (Табела 

4). На овај начин је дошло до повећања нутритивног квалитета зрна кокичара, 

јер су наведена једињења важни антиоксиданти који повољно утичу на 

имунитет и опште стање људског организма. Потребно је нагласити да 

глутатион и каротеноиди имају важну улогу у бољој искористљивости 

минералних елемената, повећавајући њихову ресорпцију од стране људског 

организма. Озими крмни грашак (варијанта са микробиолошким ђубривом) се 

повољно одразио и на повећање концентрације гвожђа, мангана и цинка у 

семену кукуруза за 16%, 13% и 9% у односу на контролу, као и калцијума 

(варијанта без микробиолошког ђубрива) за 72% у односу на контролу, док је 

озими овас (такође варијанта без микробиолошког ђубрива) позитивно утицао 

на накупљање магнезијума, за 14% у односу на контролу, као и такође и гвожђа, 

мангана и цинка, за 41%, 30% и 23% у односу на контролу (Табела 5). Наведено 

указује да су озими крмни грашак и озими овас као предусеви важни за 

интензивнију апсорпцију минерала из земљишта, што поготово када се узме у 

обзир и утицај озимог овса на повећање садржаја глутатиона и каротеноида 

доприноси повећању квалитета зрна кокичара произведеног на овај начин. 

Паралелно са претходно наведеним параметрима родности кукуруза, малч је у 

комбинацији с микробиолошким ђубривом у највећем степену утицао на 

повећање концентрације магнезијума у зрну кукуруза. Имајући у виду да већина 

светске популације, а посебно становништво развијених земаља, пати од 

недовољне исхрањености минералнима (посебно магнезијумом, цинком и 

гвожђем), наведена технологија производње кукуруза кокичара би требало да 

допринесе повећању квалитета исхране, што посебан значај има код млађе 

популације која има навику да у већем степену конзумира кокице. 

Гајење покровних усева пре сетве кукуруза кокичара има значајне предности у 

сузбијању корова у поређењу са традиционалним мерама, посебно кад су у 

питању проблематичне вишегодишње врсте (Dolijanović et al., 2016a). Озима 

грахорица је испољила најбољу ефикасност у смањењу бројности и масе корова 

(Табеле 6 и 7).  

 

Табела 6. Закоровљеност кокичара у зависности од покровног усева 

 
 

Параметри корова 

Покровни усеви 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Број врста 4,75ab 5,37b 4,25ab 4,13ab 4,00a 4,88b 5,00b 4,75ab 

Број јединки 6,75a 14,50c 9,12b 7,38ab 11,75c 10,63bc 12,50b 7,50ab 

Свежа маса (g m-2) 127,40ab 95,61a 167,99b 99,99a 86,16a 188,85b 174,96b 201,32b 

Сува маса корова  28,94b 20,22ab 32,60bc 17,60a 15,99a 40,59c 24,66ab 45,75c 
1-озима грахорица; 2-сточни грашак; 3-сточни кељ; 4-озими овас; 5-оз, грахорица+оз. овас; 6-сточни грашак+оз. овас; 
7-слама; 8-контрола. Вредности означене истим словима нису значајне на нивоу 0,05; 

 

Број врста је значајно био мањи на површинама на којима су гајени сточни кељ 

(слика 2), озими овас и смеша озимог овса и озиме грахорице. Број јединки 

корова по m2 је био најмањи (6,75) на површини са озимом грахорицом, за шта 
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је осим компетицијског деловања биомасе коју је развила грахорица (слика 3.), 

заслужно и алелопатско деловање фитонцида који она лучи - цијанамида. Озими 

овас је имао велики утицај на смањење броја врста и њихових јединки.  
 

Табела 7. Статистичка анализа добијених параметара корова (LSD) 

 
LSD Број врста Број јединки Свежа маса  Сува маса корова 

A** B* AB** A** B** AB* Ans B** AB* A** B** AB** 

0,05 0,39 0,78 1,11 0,98 1,97 2,80 25,98 51,96 73,49 5,27 10,53 14,89 

0,01 0,78 1,04 1,48 1,31 2,63 3,72 34,63 69,27 97,96 7,02 14,04 19,86 
p<0,01 врло значајно (**); p<0,05 значајно (*); p>0,05 није значајно (ns); A-год. испитивања, B-покровни усев 
 

На смањење надземне свеже биомасе и суве масе корова, највише су утицали 

покровни усеви којима одговарају метеоролошки услови током зиме и који 

развијају велику биомасу по јединици површине – озима грахорица, сточни 

грашак, смеше и сточни кељ. Захваљујући снажном компетицијском и 

алелопатском деловању ових покровних усева, у гајењу кукуруза кокичара нису 

коришћени хербициди за сузбијање корова. Највеће вредности мерених 

параметара корова а посебно надземне свеже масе, у обе године испитивања, су 

утврђене на контролној површини која је остала непокривена, тј. као голо 

земљиште током зиме. 

 

 

 

Сл. 2. и 3. Озими крмни кељ и озима грахорица у рано пролеће 2014 (Земун 

поље, фото: Ж. Долијановић) 

 

 

Детаљан опис поступка рада  

Пре сетве покровних усева, у јесен, земљиште треба узорати и затим фино 

припремити за сетву. Тада се уносе P и K ђубрива у количини оптималној за 

основни усев, тј. кукуруз кокичар, што би оквирно износило 90 kg P ha-1 и 60 kg 

K ha-1, а по потреби и више, у зависности од типа замљишта. Оптимална 

количина азота од 120 kg N ha-1 би била делом обезбеђена преко уноса 

минералних ђубрива, а у зависности од анализе у односу на тип земљишта. 
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Уколико је сама легуминоза предусев, или у смеши са другим врстама, смањила 

би се количина унетог азота за 40, односно 30 kg ha-1 N, јер би тај део азота био 

обезбеђен азотофиксацијом. Предлог за сетву семена покровних усева би био 

следећи: 

- Озима обична грахорица (Vicia sativa L.), у количини од 120 kg ha-1 

- Сточни грашак (Pisum sativum L.),  у количини од 150 kg ha-1 

- Сточни кељ (Brassica oleracea (L.) convar. acephala), у количини од 15 kg ha-1 

- Озими овас (Avena sativa L.), у количини од 160 kg ha-1 

- Озимe грахорица + овас у односу 70:30 у количини од 84 и 48 kg ha-1 

- Сточни грашак + овас у односу 70:30 у количини од 105 и 48 kg ha-1 

 

Препоручљиво је да се сетва покровних усева обави у првој половини октобра. 

У пролеће се зелена биомаса покровних усева покоси, остави неколико дана да 

свене и потом се заорава у земљиште, 7-10 дана пре сетве кукуруза кокичара 

(слике 4 и 5). Кукуруз кокичар посејати стандардно, у пролеће, када топлотни 

услови то дозволе, углавном крајем априла или почетком маја. Стандардна 

технологија подразумева сетву са међуредним размаком од 70 cm и 25 cm 

између биљака у реду. У циљу повећања ефикасности разградње органске 

материје покровних усева, као и повећања приступачности минералних хранива 

из земљишта, препорука је да се унесе биофертилизатор (најбоље би било 

препарат који садржи протеолитичке и целулолитичке бактерије, или препарат 

који садржи микоризне гљиве), непосредно након заорaвања покровних усева.  

Гајење кукуруза кокичара подразумева примену стандардне агротехнике, а 

берба се обавља у време пуне зрелости и кад је садржај влаге у зрну испод 20%. 

 

 

 
Сл. 4. Биомаса покровних усева почетком априла 2014  

(Земун поље, фото: Ж. Долијановић) 
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Сл. 5. Биомаса покровних пред кошење 

(Земун поље, фото: Ж. Долијановић) 

 

 

6. Предности техничког решења 

 

Moгућности примене техничког решења. Производња кокичара по новој 

технологији којом се смањује употреба пестицида и доприноси одржању 

равнотеже у агроекосистему има предности у односу на конвенционалну 

производњу. С обзиром да је према добијеним резултатима из истраживања, 

смеша озиме грахорице и озимог овса, као и сточног грашка и озимог овса 

значајно смањила број и масу корова, (за 57,20%, односно  52,50%  и 50,33%), у 

поређењу са земљиштем које је остало голо током зиме, ови покровни усеви би 

представљали значајну меру у контроли корова у одрживом систему гајења 

кукуруза кокичара. 

Гајењем поровних усева пре главног усева (кукуруза кокичара) позитивно утиче 

на биодиверзитет, стабилност и одрживост агроекосистема, ка и на унапређење 

заштите животне средине захваљујући смањеној употреби минералних, пре 

свега азотних ђубрива. Осим тога, смањена употреба минералних ђубрива 

позитивно утиче на одржање pH вредности земљишта односно мања је 

могућност његовог закишељавања, као и загађивања тешким металима. Гајење 

покровних усева је значајно унапредило квалитет земљишта у погледу садржаја 

азота и то посебно коришћењем крмног грашка и сточног кеља, који су у 

највећем степену утицали на задржавање приступачног азота у површинским 

слојевима земљишта, чувајући га у високом степену од губитака путем 

гравитационог кретања воде (било да су у питању падавине или наводњавање), 

као и емисијом у атмосферу. У овом погледу, употреба малча од сламе заједно 

са микробиолошким ђубривом би такође представљала рационалну меру у 

очувању приступачних форми азота од губитака. Поред позитивног утицаја на 

земљиште, наведени покровни усеви су позитивно утицали и на повећање 

садржаја азота, односно протеина у зрну кокичара, што вишеструко истиче 

важност њихове примене као покровних усева. 

Експерименатални подаци такође показују да је примена микробилошког 

ђубрива допринела да принос зрна, у просеку, буде већи за 10,52% на варијанти 

са смешом сточног грашка и озимог овса гајених уз примену микробиолошког 
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ђубрива у поређењу са контролном површином на којој је земљиште остало 

голо од јесени до пролећа и за 24,35% у односу на варијанту са употребом сламе 

као мртвог малча. Већи принос је остварен и код употребе сточног кеља и 

грахорице као покровних усева.  

 

         
 

Било да је у питаљу аспект очувања плодности земљишта, контроле 

закоровљености, или повећања приноса и квалитета зрна кукуруза кокичара, 

овако иновирана технологија гајења кукуруза кокичара је прихватљива и врло 

погодна да се уведе као технологија гајења кокичара према стандардима за 

добијање високовредних производа погодних за исхрану људи и може се 

примењивати на свим газдинствима која подржавају одрживу и органску 

производњу усева. 
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8.4.  Рецензије техничког решења (оцена рецензената) 

 

РЕЦЕНЗИЈА ПРЕДЛОЖЕНОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА М82 
 

Назив: „ Увођење покровних усева у систем гајења кукуруза 

кокичара “ 
 

Аутори: 

др Милена Симић, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд, 

др Жељко Долијановић, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, 

Београд-Земун. 

др Весна Драгичевић, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд, 

 др Бранка Кресовић, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд, 

др Душан Ковачевић,  Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, 

Београд-Земун. 

др Милан Бранков, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд, 

 

Кључне речи: кукуруз кокичар, покровни усеви, одрживо ратарење, принос, 

квалитет 

Реализатори резултата:  

Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд,  

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Београд-Земун. 

 

Техничко решење „Увођење покровних усева у систем гајења кукуруза 

кокичара“ представља оригиналан допринос унапређењу технологије гајења 

кукуруза кокичара на нашим просторима. Аутори овог техничког решења су 

поставили јасне циљеве пратећи најновија достигнућа у свету и трендове и 

добили иновативне резултате који могу имати значајну апликативну примену. 

Посебан допринос овог техничког решења се огледа у увођењу еколошких 

принципа чиме се наглашава значај нутритивних карактеристика кокичара уз 

очување животне средине. Анализирајући све аспекте гајења кукуруза кокичара 

у склопу са покровним усевима аутори су представили модел који успешно 

може да се примењује у сличним агроеколошким условима што га чини 

релевантним у националном оквиру али и ван њега. Добијени резултати могу 

афирмативно да утичу на заступљеност кукуруза кокичара у пракси нарочито у 

системима одрживе пољопривреде.  

 

Сходно наведеном Техничко решење „Увођење покровних усева у систем гајења 

кукуруза кокичара“ представља оригинално и иновативно решење које је 

примењиво на националном нивоу, те сам мишљења да га је потребно усвојити 

у предложеној категорији - ново техничко решење примењено на националном 

нивоу (М82). 

 

 

 

 

Нови Сад, 18.04.2019.                                                        

Др Срђан Шеремешић,  

ванредни професор за научну област ратарство и повртарство,  

Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду 



 22 

 
 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

9. Сажетак 

 

Гајење покровних усева у одрживим и органским системима пољопривредне 

производње нема алтернативу. Повећањем фреквенције усева и покровности 

земљишта остварује се позитиван утицај на функционисање агроекосистема 

кроз одржање еколошке равнотеже односно побољшано кружење материје и 

протицање енергије. Повећава се стабилност и одрживост агроекосистема 

односно агроекосистеми се по особинама приближавају природним 

екосистемима. 

Смањена употреба минералних, посебно азотних ђубрива и пестицида 

позитивно утиче на стање земљишта и усева. Мањи су губици азота испирањем 

и испаравањем, мања је могућност закишељавања земљишта, загађења тешким 

металима, како земљишта, тако и подземних и површинских вода. Један од 

важних проблема обрадивих земљишта јесте смањен садржај органске материје. 

Повећан покровност земљишта, са већим учешћем легуминоза је сигуран пут 

одржању, па и побољшању садржаја органске материје, побољшању структуре и 

других особина земљишта а све то доводи до заштите земљишта од деградације, 

посебно од ерозије водом и ветром. По наведеним резултатима бољи је однос 

хранљивих материја у семену кокичара, што позитивно утиче на здравствену 

безбедност семена и производа од семена. 

Улога покровних усева у чувању влаге из земљишта током зимских месеци и 

стављање на располагање главном усеву у моменту када је најпотребнија (у 

време сетве и ницања) је од огромног значаја. Све чешће у нашим производним 

рејонима у пролеће улазимо са недостатком влаге у земљишту, што раније није 

био такав случај. 

Са агрономског становишта, гајење покровних усева позитивно је утицало на 

закоровљеност усева кукуруза кокичара. Мањи је број врста, јединки корова и 

мања је свежа маса корова по јединици површине у односу на конвенционални 

начин гајења. Смањена закоровљеност, поред свих осталих фактора, је важан 

чинилац повећања приноса зрна, посебно у годинама са недостатком падавина, 

каквих ће, по претпоставкама научне и стручне јавности, у будућности бити све 

више. 

 

 


