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Симпозијум  

„Земљиште основно природно добро – угроженост и опасности“   
 

ПРОПАСТ	ОПШТЕГ	ДОБРА:	ОДНОС	ПРЕМА	ЗЕМЉИШТУ	
	

Ратко	Кадовића*,	Снежана	Белановић	Симића		
	

аУниверзитет	у	Београду,	Шумарски	факултет,	Београд,	Србија	
*аутор	за	контакт:	ratko.kadovic@sfb.bg.ac.rs		
	

УВОД	И	ЦИЉЕВИ:	 Објављивање	 есеја	Garreta	Hardina	 “The	Tragedy	 of	 the	 Commons”	 у	
часопису	Science	(1968),	изазвало	је	велико	интересовање,	тако	да	 је	постао	утицајан	у	
бројним	академским	дисциплинама,	али	и	у	 јавној	политици,	а	касније	су	тезе	из	овог	
рада	прихваћене	и	од	стране	економиста,	биолога,	еколога.	Концепт	није	револуционарно	нов,	
основна	 идеја	 се	 може	 наћи	 и	 код	 Аристотела	 (384–322.	 пне).	 Године	 1833.,	 Villiam	
Forster	 Lloid	 је	 написао	 кратак	 памфлет	 који	 описује	 концепте	 економске	 теорије	
познате	 као	 The	 Tragedy	 of	 the	 Commons,	 чији	 је	 садржај	 био,	 углавном,	 непознат	 до	
објављивања	есеја	Garreta	Hardina,	који	га	је	формулисао	у	савременој,	егзактној,	форми	
и	довео	у	средиште	пажње.	На	прецизан	начин	илуструје	фундаменталну	контрадикцију	у	
начину	 човековог	 деловања	 и	 постојања,	 а	 пре	 свега,	 ставом	 да	 слободан	 приступ	 и	
неконтролисано	 коришћење	 неког	 општег	 добра,	 доводи	 до	 његовог	 уништења.	
Основни	циљ	овог	рада	је	да	се	сагледа	однос	према	земљишту	као	природном	добру	и	
подстакну	могући	одговори.		
	

МАТЕРИJАЛ	И	МЕТОД:	Проучавање	литературе.		
	

РЕЗУЛТАТИ	И	ЗАКЉУЧАК:	Пропаст	еколошког	добра	(Lal,	2007),	погоршала	је	проблем,	тако	
што	је	значај	квалитета	земљишта,	воде	и	ваздуха,	као	виталних	компоненти	животне	
средине,	иако	миленијумима	препознат	за	добробит	људи	и	биосфере,	најчешће	је	узет	
“здраво	 за	 готово”:	 често	 игнорисани,	 изложени	 погрешним	 начинима	 коришћења,	
коришћењу	за	краткорочне	материјалне	циљеве,	а	резултат	су	бројни	процеси	деградације.		

Када	 је	само	о	земљишту	реч,	притисци	су	широко	распрострањени	и	разнолики,	а	
изазови	 настали	 све	 већим	 захтевима,	 манифестују	 се	 опадањем	 или	 умањењем	
способности	да	обезбеди	економска	добра	и	услуге	екосистема.	Доведено	је	и	до	тога	да	
је	 постало	 ограничен	 ресурс	 и	 дефицитарна	 “роба”.	 Све	 већом	 трансформацијом,	
земљиште	престаје	да	значи	оно	што	јесте	само	по	себи,	са	вредностима	које	га	све	више	
карактеришу	као	предмет	за	употребу,	тако	да	је	однос	према	земљишту	је	и	даље	чисто	
економски,	са	привилегијама,	али	не	и	обавезама.		

Земљиште	 као	 природно	 добро,	 захтева	 моралну	 обавезу,	 јер	 су	 људи	 морално	
одговорни	за	његово	стање	и	продуктивни	капацитет	што	подразумева	бригу,	не	само	
за	 добробит	 људи,	 већ	 и	 других	 заједница,	 због	 чега	 мора	 бити	 укључено	 у	 концепт	
људског	добра	(Jonas,	1995).	Lal	(2007)	истиче	неопходност	развоја	и	поштовања	етике	
земљишног	простора,	полазећи	од	основног	принципа	етике	A.	Leopolda,	према	коме	је	
“нешто	 исправно	 када	 тежи	 да	 очува	 интегритет,	 стабилност	 и	 лепоту	 биотичке	
заједнице;	погрешно	је	када	се	тежи	другачије“.		

Одговор	 на	 наведена	 питања	 могуће	 је	 сагледати	 кроз	 (Lal,	 2007):	 1)	 управљање,	
политичку	вољу	и	визионарско	вођење;	2)	свест	јавности	о	управљању	земљиштем	и	етички	
однос;	3)	коришћење	модерне	технологије;	и	4)	однос	према	управљању	глобалним	добрима.		

Концепт	 “Пропаст	 општег	 добра”,	 може	 да	 утиче	 и	 на	 решавање	ширег	 контекста	
одрживости,	 што	 значи	 да	 одговорно	 коришћење	 ресурса	 треба	 да	 осигура	 сложен	
баланс	 између	 економског	 раста,	 бриге	 за	 околину	 и	 социјалне	 заштите.	 Али,	 када	
говоримо	о	 “окружењу”,	 оно	што	 заиста	 јесте,	 је	 однос	који	постоји	између	природе	и	
друштва	 које	 у	 њему	 живи	 и,	 како	 наводи	 Papa	 Franja	 (2015),	 природа	 се	 не	 може	
посматрати	као	нешто	одвојено	од	нас	самих	или	као	пуко	окружење	у	којем	живимо,	
јер	смо	део	природе,	укључени	у	њу	и	у	сталној	интеракцији	с	њом.	
	

КЉУЧНЕ	РЕЧИ:	трагедија	општих	добара;	природни	ресурси;	земљиште;	етички	однос;	одрживост.	
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ПРИМЕНА	КОНЦЕПТА	НЕУТРАЛНОСТИ	ДЕГРАДАЦИЈЕ	ЗЕМЉИШТА	У	ЦИЉУ	
ОДРЖИВОГ	РАЗВОЈА	НА	ТЕРИТОРИЈИ	РЕПУБЛИКЕ	СРБИЈЕ	

Ратко	Ристића*,	Борис	Радићб,	Синиша	Половинаа	,	Вукашин	Милчановића	,	Иван	Малушевића	

аУниверзитет	у	Београду,	Шумарски	факултет,	Београд,	Република	Србија	
бУниверзитет	у	Београду,	Шумарски	факултет,	Република	Србија	
*аутор	за	контакт:		ratko.ristic@sfb.bg.ac.rs		
	
УВОД	И	ЦИЉЕВИ:	 Земљиште	 је	 медијум	 од	 суштинског	 значаја	 за	 опстанак	 и	 развој	
живота.	Формирање	земљишта	је	дуготрајан	процес,	док	се	деградација	може	одиграти	
у	веома	кратким	временским	епизодама.	Рационално	управљање	земљишним	ресурсом	
обезбеђује	продукцију	хране,	очување	биодиверзитета	и	представља	једну	од	кључних	
мера	у	концепту	ублажавања	и	прилагођавања	на	ефекте	климатских	промена.	У	циљу	
решавања	 проблема	 деградације	 земљишта	 и	 успостављања	 одрживих	 механизама	 за	
управљање	 овим	 ресурсом,	 Конвенција	 Уједињених	 Нација	 за	 борбу	 против	
дезертификације	 и	 деградације	 земљишта	 (The	 United	 Nations	 Convention	 to	 Combat	
Desertification	 ‐	 UNCCD),	 промовише	 став	 да	 је	 неопходно	 укључивање	 савременог	
концепта	неутралности	деградације	земљишта	(Land	Degradation	Neutrality	–	LDN),	као	
једног	од	циљева	одрживог	развоја	(Sustainable	Development	Goal	‐	SDG).	
	

МАТЕРИJАЛ	 И	 МЕТОД:	 С	 обзиром	 на	 то	 да	 Република	 Србија	 нема	 јавно	 доступну	
архиву	националних	података,	са	просторним	и	временским	атрибутима	неопходним	за	
детерминацију	 LDN	 параметара,	 у	 овом	 раду	 коришћени	 су	 глобални	 подаци	 за	
утврђивање	 полазног	 стања	 тренда	 промена.	 Временски	 период	 који	 је	 коришћен,	
према	детерминисаној	методологији	у	овом	раду,		је	од	2000.	до	2015.	године.	
	

РЕЗУЛТАТИ	 И	 ЗАКЉУЧАК:	 Са	 аспекта	 земљишног	 покривача	 према	 глобалним	
подацима,	 као	 првог	 индикатора	 у	 процени	 неутралности	 деградације	 земљишта,	
деградирано	 је	 899,99	 km2,	 односно	 1,03%	 од	 укупне	 површине.	 Анализом	 динамике	
продуктивности	 земљишта	 (као	другог	индикатора),	 утврђено	 је	 5,42%	деградираних	
површина,	у	односу	на	укупну	територију	Републике	Србије,	док	је	побољшано	73,42%.	
Према	категорији	садржаја	органског	угљеника	(трећег	индикатора)	површине	које	су	
идентификоване	 као	 деградиране,	 тј.	 на	 којима	 је	 дошло	 до	 смањења	 садржаја	
органског	 угљеника,	 заступљене	 су	 на	 602	 km2,	 односно	 0,11%	територије.	Применом	
ова	три	индикатора,	идентификована	су	и	жаришна	подручја	која	су	изражена	на	нивоу	
округа	 за	 сваки	 индикатор	 посебно.	 Генерални	 приказ	 промена,	 према	 категоријама	
деградираности,	сврстава	73,42%	територије	Републике	Србије	у	категорију	побољшане	
продуктивности	 земљишта,	 док	 је	21,13%	од	укупне	површине	у	категорији	 стабилне	
продуктивности.	 У	 односу	 на	 добијене	 резултате,	 уз	 помоћ	 глобалних	 база	 података,	
дефинисани	су	циљеви	за	потребе	достизања	неутралности	деградације	 земљишта	до	
2030.	године.		

КЉУЧНЕ	 РЕЧИ:	 Деградација	 земљишта;	 Неутралност	 деградације	 земљишта	 (LDN);	
Циљеви	 одрживог	 развоја	 (SDG);	 Земљишни	 покривач;	 Продуктивност	 земљишта;	
Садржај	органског	угљеника	
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ЕКОЛОШКИ	СТАНДАРДИ	ЗА	ЗЕМЉИШТА	ШУМСКИХ	И	ТРАВНИХ	ЕКОСИСТЕМА	
	

Сара	Лукића*,	Снежана	Белановић	Симића,	Јелена	Белоицаа,	Предраг	Миљковића,	
Александар	Баумгертела,	Ратко	Кадовића	

	
а	Шумарски	факултет,	Београд,	Србија	
*аутор	за	контакт:	sara.lukic@sfb.bg.ac.rs	
	

УВОД	 И	 ЦИЉЕВИ:	 Еколошки	 индикатори	 за	 стање	 и	 притиске	 на	 шумске	 и	 травне	
екосистеме	 су	 бројни.	 Многи	 од	 притисака	 су	 директно	 и	 индиректно	 усмерени	 на	
земљиште	које	се	у	оквиру	MAES	(Mapping	and	Assessment	of	Ecosystems	and	their	Services)	
методологије	 разматра	 као	 екосистем.	 Неки	 од	 индикатора	 притисака	 су	 губици	
земљишта	 услед	 процеса	 ерозије,	 садржај	 влаге	 у	 земљишту	 (водни	 стрес),	
концентрација	 тешких	 метала	 у	 земљишту,	 депозиција	 азота,	 губитак	 органске	
материје	земљишта	који	 је	издвојен	као	 један	од	кључних	индикатора.	Индикатори	за	
процену	стања	терестричних	екосистема	‐	структурни	атрибути	земљишта:	pH	земљишног	
раствора,	 К‐фактор,	 густина	 земљишта,	 диверзитет	 земљишта	 заснован	 на	 ДНК	
богатству	и	присуству,	влага	у	земљишту	(водни	стрес)	и	као	кључни	атрибут	органски	
угљеник	 у	 земљишту.	 Циљ	 рада	 је	 да	 се	 анализирају	 индикатор	 притиска	 (губици	
земљишта	услед	процеса	ерозије)	и	индикатор	стања	(садржај	органског	C)	на	подручју	
Грделичке	клисуре	и	најзаступљенијих	травних	екосистема	Старе	планине	и	Златара.	
	

МАТЕРИJАЛ	 И	 МЕТОД:	 На	 подручју	 Грделичке	 клисуре	 у	 периоду	 од	 1950.	 године	
подизане	 су	шуме	 заштитног	карактера	 са	примарном	функцијом	контроле	ерозије.	У	
земљиштина	ових	заштитних	шума	процењен	је	садржај	органског	угљеника	применом	
IPCC	методологије.	У	проучаваној	заједници	Agrostietum	capilliaris	(З.	Павловић	1955)	на	
подручју	Старе	планине	и	Златара	на	основу	директоног	узорковања	на	терену	одређен	
је	садржај	органског	угљеника	у	земљишту.	
	

РЕЗУЛТАТИ	 И	 ЗАКЉУЧАК:	 Ефекти	 заштитних	 шума	 су	 повољни	 са	 више	 аспеката,	
повољно	су	утицале	на	индикаторе	притисака	и	стања	шумских	екосистема.	У	погледу	
индикатора	 притисака	 ефекти	 заштитних	 шума	 се	 огледају	 у	 смањењу	 ерозионих	
процеса,	 конзервацији	 влаге	 у	 земљишту	 и	 повећању	 органске	 материје	 у	 земљишту.	
Као	последица	смањења	притисака	поједини	индикатори	указују	на		побољшање	стања	
екосистема	 земљишта.	 Резерве	 угљеника	 у	 земљишту	 заштитних	 шума	 на	 подручју	
Грделичке	клисуре	крећу	се	у	опсегу	9,7	до	73,2	t	ha‐1,	а	просечно	35,4	±	18,41	t	ha‐1.	На	
годишњем	нивоу	у	проучаваном	периодупораст	резерве	везаног	угљеника	у	земљишту	
је	у	опсегу	0,19	до	1,44	t	ha‐1	god‐1,	а	просечно	0,69	±	0,362	t	ha‐1	god‐1.	У	укупној	резерви	
угљеника	удео	угљеника	везаног	у	 земљишту	креће	 се	од	18	до	29%,	 у	 зависности	од	
врсте	 дрвећа	 коришћене	 за	 пошумљавање	 и	 примењене	 методе	 пошумљавања.	
Природни	 травни	 екосистеми	 имају	 своје	 место	 у	 глобалном	 кружењу	 угљеника.	 У	
проучаваној	 заједници	 Agrostietum	 capilliaris	 (З.	 Павловић	 1955)	 на	 подручју	 Старе	
планине	и	Златара	процењена	резерва	везаног	угљеника	у	земљишту	је	у	опсегу	76,3	до	
202,1	 t	 ha‐1,	 а	 просечно	 152,9	 ±	 41,29	 t	 ha‐1.	 Значајно	 већа	 резерва	 угљеника	 у	
земљиштима	под	травним	екосистемима	у	односу	на	земљшта	под	заштитним	шумама	
на	подручју	Грделичке	клисуре	може	се	објаснити	одсуством	поремећаја	екосистема	у	
дужем	 временском	 периоду.	 Дефинисање	 еколошких	 стандарда	 за	 одређени	 степен	
притиска	и	одређена	стања	екосистема,	дефинисаних	индикаторима,	може	допринети	
правилнијем	избору	начина	управљања	земљишним	простором.			
	

КЉУЧНЕ	РЕЧИ:	индикатори	притиска;	индикатори	стања;	MAES;	губици	земљишта;	
резерве	органског	C;	земљишта	шумских	подручја.	
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О	ЗНАЧАЈУ	ПРАВИЛНОГ	ИЗБОРА	ЗЕМЉИШТА	ЗА	БИЉНУ	ПРОИЗВОДЊУ	НА	
ПРИМЕРУ	ЛЕКОВИТОГ	И	АРОМАТИЧНОГ	БИЉА		

Драгоја	Радановића*	

аИнститут	за	проучавање	лековитог	биља	„Др	Јосиф	Панчић“,	Београд,	Т.	Кошћушка	1.		
*аутор	за	контакт:	dradanovic@mocbilja.rs	

УВОД	 И	 ЦИЉЕВИ:	 Земљишта	 као	 природне	 творевине	 настале	 на	 различитим	
матичним	 супстратима	у	различитим	условима,	 поседују	 веома	различита	 својства	 од	
којих	зависи	њихова	плодност	и	производна	способност.	С	друге	 стране,	 гајене	биљке	
показују	различите	и	врло	специфичне	захтеве	према	земљишту	у	којем	се	закорењују,	
а	неке	у	њему	производе	и	део	приноса	због	којег	се	гаје.	Усаглашавање	специфичних	
захтева	 појединих	 биљака	 и	 непосредних	 производних	 карактеристика	 расположивог	
земљишта	 може	 бити	 кључ	 успеха	 производње,	 а	 такође	 и	 начин	 да	 се	 избегну	
проблеми,	које	је	тешко,	а	у	неким	случајевима	и	немогуће	решити.	У	пракси,	на	жалост,	
није	увек	тако.	

Овим	 радом	 аутор(и)	 настоје	 да	 скрену	 пажњу,	 пре	 свега	 произвођачима	 и	
организаторима	производње,	али	и	широј	стручној	и	истраживачкој	јавности	на	значај	
рејонизације	 биљне	 производње,	 уз	 уважавање	 специфичности	 својстава	 земљишта	 и	
захтева	биљака.		
		

МАТЕРИJАЛ	 И	 МЕТОД:	 Лековито	 и	 ароматично	 биље	 је	 специфична	 група	 гајених	
култура	 које	 заузимају	мале	 површине	 обрадивих	 земљишта	 (у	 Србији	мање	 од	 5.000	
хектара),	 али	 која,	 због	 своје	 бројности	 и	 разноликости	 врста,	 може	 да	 буде	 добар	
пример	различите	праксе	у	одабиру	земљишта	и	региона	за	њихово	гајење.	Анализом	
сопствених	публикованих	и	непубликованих	резултата	аутори	су	представили	примере	
добре	и	лоше	праксе	у	 гајењу	лековитог	и	 ароматичног	биља	у	Србији.	 	Истакнути	 су	
главни	уочени	проблеми	и	ограничења	при	 гајењу	појединих	биљака	из	ове	 групе.	За	
један	 број	 лековитих	 и	 ароматичних	 биљака	 дати	 су	 услови	 потребни	 за	 њихово	
оптимално	гајење,	пре	свега	у	погледу		карактеристика	земљишта.	
	

РЕЗУЛТАТИ	 И	 ЗАКЉУЧАК:	 На	 примеру	 ароније	 (Aronia	 malanocarpa)	 приказан	 је	
негативан	утицај	присуства	Ca‐карбоната	у	земљишту	на	раст	и	развој	ове	биљке	због	
узроковања	Fe	‐	хлорозе	на	листовима	младих	ластара	која	драстично	угрожава	гајење	
ове	 врсте,	 нарочито	 на	 земљиштима	 у	 Војводини.	На	 примеру	 кантариона	 (Hypericum	
perforatum)	 и	 још	 неколико	 врста	 које	 су	 склоне	 акумулацији	 кадмијума	 	 приказан	 је	
утицај	реакције	земљишта	на	различит	степен	његове	акумулације	у	биљним	деловима	
који	 представљају	 род,	 на	 више	 типова	 земљишта	 у	 Србији	 и	 Региону.	 На	 примеру		
камилице	 (Chamomilla	 recutita)	 представљен	 је	 утицај	 типа	 земљишта	 на	 интензитет	
појаве	 специфичног	 гљивичног	 обољења	 цвета	 на	 локацијама	 у	 јужном	 Банату.	 Код	
нове	 културе	 која	 се	 тек	 уводи	 у	 производњу,	 линцуре	 (Gentiana	 lutea),	 приказана	 су	
потенцијална	 ограничења	 која	 произлазе	 из	 карактеристика	 земљишта.	 Главне	
лековите	 и	 ароматичне	 биљке	 разврстане	 су	 према	 њиховим	 захтевима	 према	
факторима	 средине	 са	 нагласком	 на	 карактеристике	 земљишта;	 реакцију,	 механички	
састав,	водно	ваздушне	карактеристике	и	обезбеђеност	хранивима.		
	

КЉУЧНЕ	РЕЧИ:	Лековито	и	ароматично	биље;	гајење,	земљишни	услови	
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КАКАВ	ЈЕ	ОДГОВОР	ЗЕМЉИШТА	ВОЈВОДИНЕ	НА	КЛИМАТСКЕ	ПРОМЕНЕ	ДО	2100.	
ГОДИНЕ	ПРЕМА	РЕГИОНАЛНОЈ	КЛИМАТСКОЈ	СИМУЛАЦИЈИ	(SRES‐A1B)?	

	

Владимир	И.	Ћирића,	Драгутин	Т.	Михаиловића,	Илија	Арсенића,	Нусрет	Дрешковићб,	
Владимир	Ђурђевићц,	Гордан	Мимићд	

	

аУниверзитет	у	Новом	Саду,	Пољопривредни	факултет,	Департман	за	ратарство	и	
повртарство,	Нови	Сад,	Србија	
бУниверзитет	у	Сарајеву,Природно‐математички	факултет,Департман	за	географију,	
Сарајево,	Босна	и	Херцеговина	
цБеоградски	универзитет,	Физички	факултет,	Београд,	Србија		
д	Универзитет	у	Новом	Саду,	Институт	БиоСенс,	Нови	Сад,	Србија	
*аутор	за	контакт:	vladimir.ciric@polj.uns.ac.rs	
	
УВОД	 И	 ЦИЉЕВИ:	 Климатске	 промене	 карактеришу	 више	 температуре	 ваздуха,	
екстремни	временски	услови	и	промене	унутар	климатских	зона.	Такве	промене	снажно	
утичу	 на	 екосистем,	 еколошку	 и	 пољопривредну	 стабилност.	 Земљишта	 играју	 важну	
улогу	 у	 сложеном	 систему	 који	 покреће	 климатске	 промене.	 Међутим,	 природа	 и	
структура	 одговора	 различитих	 земљишта	 на	 климатске	 промене	 још	 увек	 	 није	
довољно	 јасна	 да	 би	 била	 потпуно	 разјашњена.	 Имајући	 у	 виду	 да	 нам	 климатске	
симулације	 могу	 помоћи	 да	 направимо	 пројекцију	 будућег	 стања	 	 земљишта,	
дефинисали	 смо	 сврху	 ове	 студије:	 да	 предвидимо	 временске	 и	 просторне	 промене	
температуре	и	влаге	у	четири	различита	нивоа	земљишта	Војводине	(према	сценарију	
А1B	за	период	2021–2050.	и	2071–2100.,	у	односу	на	период	1961‐1990.		
	

МАТЕРИJАЛ	 И	 МЕТОД:	 За	 ову	 анализу	 коришћени	 су	 подаци	 о	 клими	 добијени	
симулацијама	 глобалног	 модела	 ECHAM5,	 док	 је	 за	 динамичко	 скалирање	 на	 доле	
коришћен	 регионални	 климатски	 модел	 EBU‐POM	 (Eta	 Belgrade	 University‐Princeton	
Ocean	Model).	 Анализирана	 су	 	 43	локалитета	 у	Војводини	на	педолошке	и	климатске	
параметре.		
	

РЕЗУЛТАТИ	И	ЗАКЉУЧАК:	Предвиђене	промене	могу	 се	 сумирати	на	 следећи	начин:	
(1)	повећање	средње	годишње	температуре	земљишта	до	3,5°C	у	површинском	слоју	0‐
10	cm	и	до	1,9°C	у	просеку	за	дубину	од	0‐200	cm,	што	одговара	релативном	повећању	
од	 27%	 и	 17%,	 односно	 смањење	 средње	 влажности	 земљишта	 до	 0,039	 kg	 kg‐1	 у	
површинском	слоју	40‐100	cm	и	до	0,019	kg	kg‐1	у	просеку	за	дубину	од	0‐200	cm,	што	
одговара	 релативном	 смањењу	 од	 16%	 и	 7%,	 респективно;	 (2)	 Чернозерми	 су	 се	
показали	 осетљивијим	 на	 повећање	 температуре	 у	 поређењу	 са	 хидроморфним	
земљиштима	(Флувисоли	и	оглејена	земљишта)	који	су	показали	најнижу	осетљивост;	
(3)	 Черноземи	 су	 такође	 показали	 већу	 осетљивост	 на	 губитак	 влаге	 од	 Гајњача,	
Ареносола	и	Ранкера	који	су	показали	најнижу	осетљивост;	и	(4)	Предвиђене	промене	
температуре	 земљишта	 и	 садржаја	 влаге	 у	 њему	 ће	 узроковати	 значајне	 промене	 у	
респирацији	 земљишта,	 емисији	 CО2,	 процесима	 у	 земљишту,	 пољопривреди,	
биодиверзитету	и	функционирању	екосистема.	
	

КЉУЧНЕ	РЕЧИ:	Температура	земљишта;	влажност	земљишта;	климатске	промене;	А1B	
сценарио.	
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ње	печурака,	
средно	пред	
ha‐1.	Узорци	
три	 године	
лика	P,	K,	Fe,	
н	 је	 укупан	

е	 позитиван	
ена	стајњака	
риступачног	
ролу	 све	 до	
три	 чврста	
ка	калијума	
м.	Међутим,	
дњој	 години	
азликовао	 у	
утицај	 на	

е,	 док	 се	 на	
емената	није	
довела	 је	 до	
к	 је	примена	
у	 односу	 на	
ења		садржај	
фолије	био	је	
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УТИЦАЈ	В

аУниверзите
Нови	Сад,	Ср
*аутор	за	ко
	

УВОД	 И	 Ц
микроелем
квалитет	 б
фосфор	 (P)
фосфати	од
кадмијума	
због	 ризик
утицај	 виш
потенцијал
	

МАТЕРИJАЛ
1965/1966	
врсте	у	пло
су	са	парцел
следеће	кол
50	kg	K2O	h
P2O5,	 150	 k
Садржај	 л
спектрофот
земљишта	
приступача
киселине.	Л
садржај	еле
	

РЕЗУЛТАТ
значајно	 ве
третманом
разлике	из
је	у	границ
није	 се	 зна
суперфосфа
Потенцијал
значајно	ра
третмана	л
kg‐1)	у	поре
разлике	 из
значајно	ве
mg	Cd	 kg‐1)
утицало	на
Међутим,	п
максималн
	

КЉУЧНЕ	Р
Акумулаци

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

ИШЕГОДИШ

Драган	К
Клар

ет	Нови	Сад,	П
рбија	
онтакт:	dragan

ИЉЕВИ:	 Нед
мената	 у	 пољ
биљака	 и	 узр
)	 најзначајни
д	којих	се	про
(Cd).	Повећањ
ка	 његовог	 ул
шегодишње	 п
лно	приступач

Л	И	МЕТОД:	И
године	на	Ри
одореду:	шеће
ла	под	кукуру
личине	хранив
ha‐1;	N2P2K2	 ‐	
kg	 K2O	 ha‐1.	
акоприступач
тометру.	 Псеу
концентрован
ан	Zn	у	земљи
Лакоприступач
емената	измер

И	 И	 ЗАКЉУЧ
ећи	 примено
	 (11,6	 mg	 P2
међу	осталих
ама	од	65,1	m
ачајно	 разлик
ату	 коришће
лно	 приступа
азликовао	у	з
лакоприступач
ећењу	са	конт
змеђу	 остали
ећи	на	N2P2K2	
).	 Вишегодиш
а	повећање	ла
према	службе
о	дозвољене	

РЕЧИ:	Фосфор
ија	Cd	

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

ЊЕ	ПРИМЕН
КАДМИ

Ковачевића*,	Р
ра	Петковића,	М

Пољопривредн

.kovacevic@po

достатак	 цинк
љопривредним
роковати	 сма
ији	 елемент	 к
оизводе	фосф
ње	концентра
ласка	 у	 ланац
римене	 расту
чног	и	псеудо

Испитивање	је	
имским	Шанче
рна	репа,	куку
узом	на	којима
ва:	Ø	–	контро
100	kg	N,	100
Коришћена	 ђ
чног	 фосфор
удо‐укупан	 са
ном	 азотном	
ишту	одређен
чни	Zn	одређен
рен	је	методо

ЧАК:	 Садржа
м	 N3P3K3	 тре
2O5/100g)	 и	
х	третмана.	Из
mg	Zn	kg‐1	на	N
ковао	 између	
ног	 у	 огледу
ачни	 Zn	 био	 ј
ависности	од
чни	Zn	у	земљ
тролним	трет
их	 третмана.	
третману	(0,3

шње	 ђубрење	
акоприступач
еном	гласнику
концентраци

рна	ђубрива;	И

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

НЕ	ФОСФОРНИ
ИЈУМА	У	ЗЕМЉ

Ранко	Чабиловс
Мирна	Штрбац

	

и	факултет,	Де

lj.uns.ac.rs	

ка	 (Zn)	 предс
м	 земљишти
њење	 принос
који	 ремети	 у
форна	ђубрива
ације	Cd	у	зем
ц	 исхране.	 Ци
ућих	 доза	 фо
‐укупног	Zn,	к

спроведено	то
евима,	на	пов
уруз,	сунцокре
а	су	у	последњ
ола;	P2	‐	100	k
0	kg	P2O5,	100
ђубрива	 су	 у
ра	 измерен	
адржај	 Zn	 и	 C
киселином	 и

н	је	екстракци
н	је	естракцијо
ом	атомске	ап

аj	 лакопристу
етмана	 (30,2	
контролом	 (
змерен	садрж
N3P3K3	третма
испитиваних
у	 износиле	 с
је	 у	 распону	
д	примењених
љишту	био	је	с
тманом	(0,59	
Псеудо‐укуп

31	mg	Cd	kg‐1)
повећаним	д
чног	Zn	у	земљ
у	РС	 (бр.	23/1
је	Cd	(3	mg	kg

Интеракција	P

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

ИХ	ЂУБРИВА
ЉИШТУ	

скиа,	Горан	Јаћ
ца,	Маја	Манојл

епартман	за	ра

ставља	 најчеш
има	 и	 може	
са.	 Многи	 ис
усвајање	 Zn	 о
а	могу	да	садр
мљишту	је	про
иљ	 истражива
осфора	 на	 сад
као	и	псеудо‐у

оком	2015.	год
ршини	од	8	h
ет	и	пшеница)
њих	50	година
kg	P2O5	ha‐1;	N1

	kg	K2O	ha‐1;	N
реа,	 суперфо
је	 Al	 –	 ме
Cd	 у	 земљиш
и	 водоник‐пе
ијом	са	1	M	ра
ом	са	0,005	M	
сорпионе	спек

упачног	 фосф
mg	 P2O5/100g
(14	 mg	 P2O5/
жај	псеудо‐уку
ану	до	67,8	mg
х	 третмана.	 К
су	 179	 mg	 Zn
од	 8,06	 до	 9
х	количина	ђу
статистички	з
mg	Zn	kg‐1),	д
пан	 садржај	
)	у	односу	на	к
дозама	 ђубрив
љишту	и	дове
1994),	ове	вре
g‐1).		

P	и	Zn;	Садржа

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

А	НА	САДРЖА

ћимовића,		
ловића	

атарство	и	пов

шћи	 недостат
негативно	 д
траживачи	 н
од	 стране	 усе
рже	различит
облем	од	вели
ања	 био	 је	 да
држај	 лакопр
укупног	Cd	у	з

дине	на	огледу
ha	укупно	(где
).	Узорци	земљ
а	сваке	године
1P1K1	‐	50	kg	N
N3P3K3	 ‐	150	k
сфат	 и	 кали
етодом	 уз	 о
шту	 одређен	 је
ероксидом.	 По
аствором	хлор
DTPA.	Након	е
ктрофотометр

фора	 у	 земљи
g)	 у	 поређењ
/100g),	 док	 н
упног	Zn	у	зем
g	Zn	kg‐1	на	Ø	
Концентрациј
n	 kg‐1	 и	 5,0	
,08	 mg	 Zn	 kg
убрива.	Приме
значајно	већи
док	нису	уоче
Cd	 у	 земљи
контролни	тр
ва	 на	N2P2K2	
ело	је	до	акум
едности	су	да

ај	Zn	и	Cd	у	зем
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АЈ	ЦИНКА	И	

вртарство,	

так	 од	 свих	
деловати	 на	
наводе	 да	 је	
ева.	 Сирови	
те	количине	
иког	значаја	
а	 се	 утврди	
риступачног,	
земљишту.	

у	заснованом	
е	су	4	биљне	
љишта	узети	
е	примењене	
N,	50	kg	P2O5,	
kg	N,	150	kg	
јум	 хлорид.	
очитање	 на	
е	 разарањем	
отенцијално	
роводоничне	
екстракције,	
рије.		

ишту	 био	 је	
њу	 са	 N1P1K1	
нису	 уочене	
мљишту	био	
третману,	и	
е	 Zn	 и	 Cd	 у	
mg	 Cd	 kg‐1.	
g‐1	 и	 није	 се	
еном	N2P2K2	
и	(1,16	mg	Zn	
ене	значајне	
шту	 био	 је	
ретман	(0,15	
третману	 је	
мулације	Cd.	
алеко	испод	

мљишту;	
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аИнститут	з
*аутор	за	ко
	

УВОД	И	ЦИ
је	зависна	о
материје.	Т
и	 чини	 зн
земљишта	
органског	
већи	 прили
прикаже	 к
динамику	с
	

МАТЕРИJА
ђубрива	на
еутричном	
промене	 с
анализиран
године,	са	с
N2P2K2	 (90
Укупни	ора
	

РЕЗУЛТАТ
ђубрива	 на
угљеника	н
садржаја,	и
био	 веома	
примене	м
садржај	 је	
N4P2K2	 са
Упоређивањ
њиховим	п
његов	 садр
када	је	тај	с
успоставља

КЉУЧНЕ	Р

	
	

	

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

КАТ	50‐ГОДИ
ОРГАНС

Никола
Марина	

за	земљиште,
онтакт:	nikola

ИЉЕВИ:	Садр
од	нето	прим
Та	вредност	је
ачајну	 карак
пољопривре
угљеника	 по
ив	 органског
како	 дугогод
садржаја	орга

АЛ	 И	 МЕТОД
а	двопољном	
камбисолу	

садржаја	 орг
ни	су	узорци	з
следећих	трет
0/90/80	kg/h
ански	угљени

И	 И	 ЗАКЉУЧ
а	 овом	 земљ
на	почетном	н
ако	је	утицај	
занчајан.	 До
инералног	 ђу
пао	 на	 0,92%
адржај	 орган
њем	 добијен
поређењем	са	
жај	 смањиван
садржај	преста
ања	равнотежн

РЕЧИ:	органск

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

ИШЊЕ	ПРИМ
СКОГ	УГЉЕН

а	Коковић*а,	Е
Јовковића,	Во

,	Београд	,	Срб
a.kokovic@soil

ржај	органско
марне	продукт
е	за	девичанск
ктеристику	 од
дној	 призвод
стаје	 примен
г	 угљеника,	 и
дишња	 искљу
нског	угљени

Д:	 Експериме
плодореду	(к
(гајњача).	 За
ганског	 угље
земљишта	из
тмана:	1.	Конт
a);	 4.	N3P2K2
к	је	рађен	окс

ЧАК:	 Констат
љишту	 није	 б
нивоу	који	је	
минералних	ђ
о	 највећег	 см
убрива	 дошло
%,	 док	 је	 у	 ђу
нског	 угљени
них	 резултата
претходним	

н	од	 заснивањ
ао	да	се	значај
ног	стања	тзв.	

ки	угљеник;	м

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

МЕНЕ	МИНЕРА
НИКА	У	ЕУТРИ

	

Елмира	Саљни
ојин	Цвијанов

бија	
linst.rs	

г	угљеника	зе
тивности	еко
ка	земљишта,
дређеног	 тип
дњи	 најутица
на	 различити
или	 његово	
учива	 приме
ика.			

нти	 са	 прим
кукуруз‐пшени
а	 проучавањ
еника	 земљи
	ораничног	хо
трола	(без	ђуб
2	 (120/90/80	
сидативном	м

товано	 је	 да	
била	 довољн
износио	1,51
ђубрива	на	по
мањења	 орга
о	 је	 на	 контр
убреним	 трет
ика	 био	 ред
а	 садржаја	 о
истраживање

ња	огледа	до	о
није	мења.	Од
,,еквилибрију

минерална	ђуб

	
	

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

АЛНИХ	ЂУБР
ИЧНОМ	КАМБ

икова,	Анета	Б
вића,	Биљана	С

емљишта	је	д
система	и	брз
,	у	оквиру	ист
па	 земљишта
ајнији	 фактор
х	 агротехнич
разлагање.	 Ц
ена	 минерал

меном	 различ
ица)	успостав
ње	 утицаја	 м
ишта	 у	 одно
оризонта	(0‐2
брења);	2.	N1P
kg/ha);	 5.	N4

методом	по	Ty

вишегодишњ
а	 за	 одржава
1%,	већ	је	дош
овећање	прин
анског	 угљен
олној	 не	 ђубр
тманима,	 N1P
дом	 0.98%,	 1
органског	 угљ
ем	из	1991.	г
одређеног	пер
дносно	може	се
ма“.	

брива;	еутрич

и опасности“ 

схране биљака, 

РИВА	НА	САДР
БИСОЛУ	

Бунтића,		
Сикирића	

динамична	ве
зине	разлагањ
тог	типа	углав
а.	 Међутим,	 п
р	 који	 одређ
чких	 мера	 ко
Циљ	 овога	 ра
них	 ђубрива

читих	 доза	 м
вљени	су	1963
минералних	 ђ
осу	 на	 поче
25	cm)	који	су
P2K2	(60/90/
4P2K2	 (150/90
yurinu.	

ња	 примена	 м
ање	 садржаја
шло	до	смање
носа	и	жетвен
ника	 након	 5
реној	 варијан
P2K2,	 N2P2K2
1,08%,	 1,13%
љеника	 у	 ов
одине,	можем
риода	 (1963,	1
е	рећи	да	је	са

чни	камбисол	

 

РЖАЈ		

личина	која	
ња	органске	
вном	стална	
привођењем	
ђује	 резерве	
је	 утичу	 на	
ада	 је	 да	 се	
а	 утиче	 на	

минералних	
3.	године	на	
ђубрива,	 на	
етно	 стање	
у	узети	2013	
80	kg/ha);	3.	
0/80	kg/ha).	

минералних	
а	 органског	
ења	његовог	
них	остатака	
50‐годишње	
нти	 и	његов	
2,	 N3P2K2	 и	
%	 и	 1,14%.	
вом	 раду	 и	
мо	рећи	да	је	
1991	и	2013)	
ада	дошло	до	
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а	Институт	з
б	Пољопривр
*аутор	за	ко
	

УВОД	И	ЦИ
мера	 за	 ос
Употреба	 ф
исхрани	ов
глобалном,
примене	 р
земљишта	
	

МАТЕРИJАЛ
ратарство	
монокултур
хибриди	 ку
ђубрења:	 1
ЖО+НПК),	
(стајњак+Н
2009./јесен
40,40‐60	цм
узорцима	 и
различитих
фосфатазе.	
са	NaOH	 (р
оклудовани
1986‐2010	
	

РЕЗУЛТАТИ
на	садржај	х
минерални
калијума	 у
постављањ
третману	д
Секвенцијал
указује	 на	
неорганско
заступљено
а	најмања	 н
периоду	пр
монокултур
двопоља	са
током	 виш
корелацији
фосфора.	 Н
минимална
побољшањ
	

КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

С	КУКУРУЗА	
РАЗЛИЧИТИХ

Станко	Мили
Милор

за	ратарство	и	
редни	факултет
онтакт:	stanko.

ИЉЕВИ:	Позн
тваривања	 ви
фосфора	 у	 пр
ве	биљне	врст
,	светском	ни
азличитих	 си
са	посебним	о

Л	И	МЕТОД:	О
и	 повртарств
ри,	 као	 и	 део
укуруза	 ФАО
1.контрола,	 2.
4.	 кукуруз	 га

НПК).	 Лабора
н	2010.	 годин
м).	Укупно	је	у
извршене	 су	
х	 фракција	 м
Неоргански	ф
растворљиви)
и	P	(Ca‐P).	У	р
година.		

И	И	ЗАКЉУЧА
хранива	након
их	 ђубрива	 и
у	 односу	 на	 т
ња	огледа.	Најв
двопоља	 са	 ста
лна	 анализа	 р
доминацију	ф
ом	фосфору	 к
ост	фракције	
на	 третманима
раћења,	најни
ри	 кукуруза.	
а	употребом	с
шегодишњег	
и	су	са	параме
На	 основу	 ово
а	 ротација	 ус
е	плодности	з

РЕЧИ:	Плодно

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

У	ЗАВИСНОС
Х	ОБЛИКА	Ф

ића,	Бранка	Жа
ад	Живанова,	Ј

	повртарство,	
т	‐	Универзитет
.milic@nsseme

навање	динам
исоких	 и	 ста
роизводњи	 ку
те	од	изузетн
ивоу.	Циљ	ово
истема	 ђубре
освртом	на	са

Оглед	 је	поста
во	 ‐	 Римски	
о	 огледа	 куку
О	 600	 групе	
кукуруз	 у	 мо
ајен	 у	 МК	 (ст
аторијска	 ис
не.	 Узимање	у
узето	270	узор
следеће	 анал
минералног	 ф
фосфор,	у	секве
,	 изменљиво‐
раду	су	анализ

АК:	Примена	ми
н	четрдесет	го
имају	 нижу	
третмане	 са	 у
веће	вредност
ајњаком	и	ми
различитих	 фр
фосфата	 веза
креће	 се	 од	 56
Ca‐P	утврђена
а	 са	 употребо
ижи	принос	о
Статистички

стајњака	и	ми
периода	 п

трима	плодно
ог	 истражива
сева	 кукуруза
земљишта	уз	

ост	земљишта

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

ТИ	ОД	ПЛОД
ОСФОРА	НА	Д

арковићб,	Јови
Јелена	Маринк

Максима	Горк
та	у	Београду,	Н
.com	

мике	 хранива
билних	 прин
укуруза,	 као	 ј
не	важности,	
ог	истраживањ
ења	 и	 плодос
адржај	и	облик

ављен	1965.	 г
Шанчеви.	 Ог

уруза	 у	 двопо
зрења.	 Истра
онокултури‐М
тајњак+НПК),	
страживања	
узорака	 земљи
рака	током	6	
лизе:	 основна
фосфора	 и	 о
енционалној	а
‐редуковано‐р
зирани	резулт

инералних	и	ор
одина.	Контро
вредност	 ла
употребом	 ст
ти	већине	ана
нералним	ђуб
ракција	 фосфо
них	 за	 калци
6,5%	 до	 86,1%
а	је	на	третма
м	 стајњака	и	
стварен	 је	на
и	 значајано	 в
нералног	ђуб
посматрања.	
ости	и	резулт
ања,	 можемо	
а	 и	 јечма	 нак
остварење	ви

,	садржај	фосф

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

ДНОСТИ	ЗЕМЉ
ДУГОГОДИШ

ца	Васина,	Јорд
ковића,	Бранка

ког	30,	2100,	Но
Немањина	6,	11

а	 у	 земљишту
носа	 и	 очувањ
једног	 од	 осн
не	 само	на	л
ња	 је	да	се	са
смене	 на	 при
ке	фосфора	у	

године	на	огле
глед	 подразу
ољу.	 У	 истраж
аживање	 обух
МК	 (НПК),	 3.ку
5.кукуруз	 гај
изведена	 су
ишта	подразу
периода	посм
а	 хемијска	 св
органског	 угљ
анализи,	подељ
растворени	 P
тати	приноса

рганских	ђубр
ла	и	третмани
акоприступач
тајњака	 као	 и
ализираних	па
бривима	у	 све
ора	 на	 свим	 и
ијум.	 Садржај	
%	 у	 зависнос
анима	без	упо
минералног	 ђ
а	варијанти	б
ећи	 принос	 о
брива	у	однос
Резултати	

татима	различ
закључити	 је
кон	 40	 годин
исоких	и	стаби

фора,	принос	

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

ЉИШТА	И	СА
ШЊЕМ	ОГЛЕДУ

дана	Нинкова,	
а	Мијића	

ови	Сад		
1080,	Београд	‐	

у	 једна	 је	 од	н
ња	 квалитета
новног	 макро
окалном	ниво
агледа	дугоро
инос	 кукуруз
земљишту.	

едном	пољу	И
умева	 гајење	
живањима	 су	
хвата	 следећ
укуруз	 у	 МК	
јен	 у	 двопољ
у	 током	 пер
умева	3	 дуби
матрања.	У	пр
ојства,	 анали
љеника	 базн
љен		је	на:	екс
P	 (Fe	 и	 Al–P)	 и
а	кукуруза	ток

рива	различито
и	са	уношењем
ног	 облика	
и	 у	 односу	 на
араметара		ос
е	 три	дубине	п
испитиваним	
ове	фракције
сти	 од	 третма
отребе	органс
ђубрива.	 У	 виш
ез	ђубрења	 (к
остварен	 је	 н
у	на	све	остал
остварених	
читих	форми	м
е	 да	 примена
на	 испитивањ
илних	принос

кукуруза	
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најважнијих	
а	 земљишта.	
оелемента	 у	
оу,	 већ	и	на	
очни	ефекат	
а,	 плодност	

Института	за	
кукуруза	 у	
коришћени	

ће	 третманe	
(заоравање	

љу	 са	 јечмом	
риода	 јесен	
не	 (0‐20,20‐
рикупљеним	
иза	 садржаја	
е	 и	 киселе	
страховани	P	
и	 апатитно‐
ком	периода	

о	се	одразила	
м	искључиво	
фосфора	 и	
а	 стање	 пре	
стварен	је	на		
посматрања.	
третманима	
е	 у	 укупном	
ана.	 Највећа	
ске	материје	
шегодишњем	
контрола)	у	
на	 третману	
ле	третмана	
приноса	 у	
минералног	
	 стајњака	 и	
ња	 утиче	 на	
са.	
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осетљивост
испитивањ
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РЕЗУЛТАТ
арсена,	 кад
узорцима	
разлике	 у	
њихово	ант
површинск
граничне	и

Подаци	
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ЦИЉЕВИ:	 За
но	 загађење	
људско	здрављ
важности	поз
огено	 наспра
	Ова	студија	ј
ацу,	 у	 оквиру
а	земљиштем	
",	 а	 у	 циљу	 у
здравље	људи
авци	миграциј

АЛ	 И	 МЕТОД
ски	 комплекс
х	хемијских	п
сти	 ћелије	 с
ски	 историјск
зе	која	је	неза
хемијски	 уд
ти	 подручја
њима.	 Ради	ут
прикупљени
састоји	 из	 6	 п
зорака	вршен
и	лопате	са	с
ни.		

И	 И	 ЗАКЉУЧ
дмијума,	 хром
констатовани
садржајима	 у
тропогено	пор
ког	 слоја.	 Сад
и	ремедијацио
су	обрађени	
елемената	 к
студија	је	пом
изаћи	из	загађ
емљишту	и	п

РЕЧИ:	Загађењ

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

О	ТОКСИЧНИ
ТРИЈЕ	ЖУПА	У

а*,	Божидар	В.

е	животне	сре
ија	
е,	Београд,	Реп
ana.vidojevic@

агађење	 зем
изазвано	 инд
ље.	За	процен
знавање	регио
ам	 природно
је	спроведена
у	 UN	 Environ
кроз	смањењ
утврђивање	
и	и	животну	с
је	загађујућих

Д:	 На	 локал
с	 са	 историјс
огона.	На	лок
са	 живом.	 Т
ки	 отпад.	 По
аштићена.	По
деси.	 Подруч
а,	 земљишт
врђивања	пр
и	 су	 узорци	 са
подузорака	 п
но	 је	помоћу	
сечивом	од	ро

ЧАК:	 Хемијск
ма,	 бакра,	 ник
и	 су	 повећан
у	 површинско
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држај	 живе	 на
оне	вредности
у	циљу	 утвр

ка	 реци	 Расин
могла	да	се	по
ђивања	живот
оследичну	по

ње	земљишта;
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иродно добро –
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И	ЕЛЕМЕНТИ	
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	Ђокићб,	Нема

едине,	Агенциј

публика	Срби
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љишта	 је	 и
дустријском	 а
ну	утицаја	на	
оналне	варија
г	 порекла	 п
а	на	локацији	
nment/GEF	 пр
ње	притиска	н
садржаја	 теш
редину.	Комп
х	материја	у	ж

итету	 који	
ским	 загађењ
кацији	се	нала
акође,	 на	 ко
осебну	 забри
знато	је	да	су
чје	 је	 више	
те	 никада	
исуства	и	 кон
а	 8	 локација	
прикупљених	
Ejkel	Kamp‐ов
остфраја.	 	Узо

ким	 анализам
кла,	 олова	 и	
ни	 садржаји	
ом	 и	 подповр
ај	у	подповрш
а	 појединим	
и.	
рђивања	могу
ни,	 потоку	 Де
одигне	свест	
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отребу	за	сана

;	Тешки	метал
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– угроженост 
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ја	за	заштиту	
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извор	 опасно
активношћу	 у
животну	сре
абилности,	пр
потенцијално	
комплекса	хе
ројекта	 "Унап
на	земљиште	и
шких	 метала	
плексним	истр
животној	сред

је	 истражив
њем	 у	 оквир
ази	и	погон	хл
омплексу	 је	
нутост	 изази
у	се	на	овим	п
пута	 погађа
није	 под

нцентрација	
у	 оквиру	 ком
са	 две	 дубин
ве	сонде	са	н
орци	репрезен

ма	 су	 утврђе
цинка	 у	 узор
појединих	 т

ршинском	 сло
шинском	слоју
локацијама	 в

ућих	праваца	
единац,	 стамб
о	ризику	од	ш
тешким	метал
ацијом	проуча

ли;	Хемијска	и

и опасности“ 

схране биљака, 

ТУ	НА	ЛОКАЦ
ПРАВЦИ	МИГР

Дејан	Барјакта

животне	сред

сти	 по	 здра
улази	 у	 ланац
дину	и	здрав
риродних	кон
штетних	 ел

емијске	индус
пређење	 међу
и	планирање	
у	 земљишту
раживањима	
дини.		

ан	 налази	 с
у	 кога	 се	 на
лор‐алкалне	е
привремено	
ива	 депонија
просторима	у
ано	 поплава
вргнуто	 си
потенцијално
мплекса	 ХИ	Ж
не	 (0‐10	 cm	 и
аставком	за	и
нтују	амбијен

ене	 концентр
рцима	 земљиш
тешких	 мета
оју	 земљишта
у	је	везан	за	м
вишеструко	 п

миграције	по
беној	 и	 пољо
штетних	ефек
лима,	посебно
аваног	подруч

индустрија	Ж

 

ЦИЈИ	
РАЦИЈЕ	

аровићб	

дине,	

авље	 људи.	
ц	 исхране	 и	
вље	људи	од	
нцентрација	
лемената	 у	
стрије	Жупа	
усекторског	
коришћења	
у	 и	 процене	
су	утврђени	

се	 хемијски	
алази	 више	
електролизе	
депонован	

а	 из	 погона	
у	прошлости	
ама.	 Упркос	
истематским	
о	 токсичних	
Жупа.	 Сваки	
и	 40‐50	 cm).	
испитивање	
нт	у	коме	су	

ације	 живе,	
шта.	 У	 свим	
ала.	 Велике	
а	 указују	 на	
миграције	из	
превазилази	

отенцијално	
опривредној	
ката	који	би	
о	са	освртом	
чја.	

упа.	
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земљиште,	
истраживањ
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животне	ср
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МАТЕРИJА
понављања
%	 високи	 в
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ha‐1)	и	пива
судови	са	н
kg,	 који	 је
дебљини	од
15:15:15	и	а
Ø,	N1P1K1	(N
kg	 ha‐1)	 и	
утврђиван	
калцијума	
корену	и	на
хемијска	св
	

РЕЗУЛТАТ
разликују,	
минерални
калцијумом
иницијални
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примену	 р
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минерални
довољну	 е
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садржаји	 у
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ет	у	Београду
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ЦИЉЕВИ:	 Ел
е	 енергије	
ергетском	сек
ита,	при	чему	
им	одлагалиш
н	водној	и	ео
што	 захтева
ња	 је	 био	 да	
биолошком	
остројења,	чи
редине	депоно
ава	оптималн

АЛ	И	МЕТОД:	
а,	са	следећим
вијук	 (Festuca
(Poa	pratensis
арски	јечам	(5
непропусним	
	 покривен	 х
д	5	cm.	Пре	се
амонијум	нит
N1	–	100	kg	ha
N3P1K1	 (N3	 –
принос	 биљ
(Ca),	магнезиј
адземном	дел
војства	пепела

И	 И	 ЗАКЉУ
у	 смислу	 бо

им	азотом	(ам
м,	 магенизију
и	 развој	 биља
љака	 указују	
ечног	 наноса
ва	може	се	пр
хранива	 пок
их	 ђубрива	 је	
фективну	 пл
гућава	фитост
у	 надземном	
што	треба	по

РЕЧИ:	речни	н

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

ЛТИВАЦИЈА	П
ЧНОГ	НАНОС

Светлана	Анти

у	–	Пољопривр
c@agrif.bg.ac.r

ектропривред
сагоревање

ктору	Србије,
настаје	око	5
штима,	која	са
олској	ерозији
а	 предузимањ
се	 испита	 еф
рекултивациј
име	би	се,	ист
ованим	пепел
но	функциони

Изведен	је	ог
м	биљкама:	тр
a	 	 arundinacea
s),	(маса	семен
5	биљака	по	с
дном,	напуње
омогенизован
етве,	речни	н
тратом	(AN	–	3
a‐1	N,	P1	‐		100	
–	 200	 kg	 ha‐1
ака,	 као	 и	 са
јума	(Mg)	и	ел
лу	биљака	ста
а	и	речног	нан

УЧАК:	 Хемијск
оље	 обезбеђе
монијачни	и	н
умом	 и	 микро
ака.	 Остварен
да	 већу	 ефик
а	 има	 гајење	
репоручити	п
казала	 као	 ек
неопходна	 у

лодност	 за	 ка
табилизацију
делу	 указују

отврдити	истр

нанос;	пепели

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

ПЕПЕЛИШТА
СА	ИЗ	КАНАЛА

ић	Младенови
		

редни	факулт
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да	 Србије	 у	
ем	 лигнита	
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5,5	милиона	т
ада	захватају	
и	и	загађује	п
ње	 мера	 за	 сан
фикасност	 но
јом,	 уз	 кори
товремено,	 са
лом	и	проблем
сање	канала.	

глед	у	судови
равна	смеша	‐	
a),	 20	%	 црве
на	травне	сме
суду).	За	извођ
ени	претходн
ним	 речним	
нанос	је	измеш
34	%	N),	са	сле
kg	ha‐1	P2O5	и

1).	 Оглед	 је	 т
адржај	 азота	
лемената	у	тр
андардним	ме
носа.	

ка	 својства	 р
ености	 нанос
итратни	јон),
оелементима	
ни	 принос	 су
касност	 у	 био
травне	 смеш
римена	100	k
колошки	 и	 е
у	 овој	 врсти	 р
асније	 фазе	 р
у	Ni,	Cr,	Cd	и	P
у	 да	 би	 она	
раживањима	н

ште;	смеша	тр

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

А	ТЕРМОЕЛЕК
А	ЗА	ХЛАЂЕЊ

ић*,	Матија	Кр

тет,	Факултет,

значајној	 ме
(око	 70%

ктранама	 (ТА)
тона	пепела	и
површину	од
овршинске	и	
нацију	 настал
вог	 поступка
шћење	 речно
нирали/умањ
ми	везани	за	
	

има,	у	контрол
25	%	еглески
ени	 вијук	 (Fe
еше	одговарал
ђење	огледа	к
но	хомогенизо
наносом	 мас
шан	са	минер
едећим	варија
и	K1	–	100	kg	h
трајао	 четири
(N),	 фосфора

раговима	(Fe,	M
етодама.	Тако

речног	 нанос
са	 органском
,	приступачни
(Fe,	Mn,	 Zn,	 C
ве	 биомасе	 н
олошкој	 рекул
ше,	 него	 пива
kg	N,	P2O5	и	K
економски	 н
рекултивациј
развоја	 биља
Pb	у	зони	коре
могла	 да	 се
на	терену.	

рава;	рекулти

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

КТРАНЕ	КОСТ
ЊЕ	ПОСТРОЈЕ

рповић,	Владо

,	Београд,	Срб

ери	 базира	 п
%).	 Сваке	
)	 сагори	око	
и	шљаке,	који	
	око	1.200	хек
подземне	во
лих	 проблема
а	 санације	 пеп
ог	 наноса	 из
њили	проблем
таложење	ви

лисаним	усло
и	љуљ	(Lolium	
estuca	 rubra),	
ла	је	количин
коришћени	су
ованим	пепел
се	 0,2	 kg,	 ко
алним	ђубрив
антама	оглед
ha‐1	K2O),	N2P1
и	 недеље,	 на
а	 (P2O5),	 кали
Mn,	Cu,	Zn,	Cr,
ђе	су	утврђен

са	 и	 пепела	
м	 материјом,	
им	фосфором,
Cu,	 B),	што	 је
надземног	 дел
лтивацији	 пе
арски	 јечам.	
K2O	по	хектар
најоправданиј
је,	 јер	 нанос	
ака.	 Препоруч
еновог	систем
е	 искористи	

ивацијa	
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ТОЛАЦ		
ЕЊА	

о	Личина	

бија	

производњу	
године,	 у	
30	милиона	
се	депонују	
ктара.	Пепео	
де,	ваздух	и	
а.	 Циљ	 ових	
пелишта	 ТА	
з	 канала	 за	
ми	загађења	
шка	наноса,	

овима,	у	три	
perenne),	45	
10	%	 права	
ни	од	250	kg	
у	пластични	
лом,	масе	1,8	
ја	 одговара	
вима:	NPK	–	
а:	контола	–	
1K1	(N2	–	150	
акон	 чега	 је	
ијума	 (К2О),	
	Ni,	Pb,	Cd)	у	
на	и	основна	

се	 значајно	
укупним	 и	
,	калијумом,	
е	 омогућило	
ла	 и	 корена	
епелишта	 уз	
При	 гајењу	
у,	 јер	се	ова	
а.	 Примена	
не	 поседује	
чена	 травна	
ма,	а	њихови	
за	 исхрану	

                                        



 
 

16                       
                           

ЗНА
УП

Алекса	Ли
	

аУниверзит
*аутор	за	к
	

УВОД	И	ЦИ
Србије	прош
учесталије	
кишних	 ка
својстава	
карактерис
иригацоне	
водно	 –	 фи
системима	
	

МАТЕРИJА
Теренска	 и
земљишта	
инфилтрац
профила.	 З
инфилтрац
земљишта.	
	

РЕЗУЛТАТ
вредностим
дефинисан
предложен
на	 једном	
инфилтрац

КЉУЧНЕ	Р

	

	

	

	

	

	

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

АЧАЈ	ИНФИЛТ
ПРАВЉАЊЕ	С

повац*а,	Мари

тет	у	Београду
онтакт:	alipov

ИЉЕВИ:	 При
ширују	пољоп
неадекватно

апи	 и	 превел
змељишта.	 Н
стика	 земљиш
ерозије.	 Циљ
изичких	 особ
за	наводњава

АЛ	И	МЕТОД:	
истраживања	
за	 лаборатор

ције	 помоћу	д
За	 сваки	 проу
ције	по	метод

И	 И	 ЗАКЉУ
ма	 Костјаков
их	 у	 бироу	
ни	интензитет
заливном	 по
ционим	карак

РЕЧИ:	Инфилт

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

ТРАЦИОНИХ	
СИСТЕМИМА	

ија	Ћосића,	Бо

у,	Пољопривр
vac@agrif.bg.a

именом	 модер
привредну	пр
о	 управљање	
лике	 норме	 з
Неке	 од	 пос
шта,	 што	 мо
љ	 овог	 рада	 је
бина	 на	 више
ање	на	нивоу	

Експеримент
обављена	 с
ријске	 анали
дуплих	цилин
учавани	 проф
и	Луис	Костја

УЧАК:	 Добиј
в‐	 Луисов‐их
за	 конзервац
ти	кишења	ш
ољу	 заступље
теристикама.

трација	земљи

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

КАРАКТЕРИС
ЗА	НАВОДЊА

	

ошко	Гајића,	Ру

редни	факулте
c.rs	

рних	 техноло
роизводњу	и	п
системима	

заливања)	 уз
следица	 мог
оже	 довести	
е	 да	 се	 на	 ос
е	 типова	 земљ
парцеле.		

т	 је	извршен	
у	 на	 47	 отв
изе.	 Установљ
ндричних	инф
фил	 одређен
аков‐а,	који	с

ени	 резултат
х	 параметара
цију	 земљишт
ширикозахватн
ени	 различит
.		

ишта;	Наводњ

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

СТИКА	ЗЕМЉ
АВАЊЕ	НА	Н

ужица	Стриче

ет,	Немањина

гија	 наводња
повећавају	не
наводњавања
зрокује	 наруш
гу	 бити	 сма
до	 појаве	 от
нову	 испитив
љишта,	 одред

на	подручју	1
орених	 проф
љено	 је	 7	 тип
филтрометара
и	 су	 парамет
су	у	тесној	вез

ти	 су	 у	 сагл
а	 за	 различ
та	 (УСДА).	 О
них	машина	 з
ти	 типови	 зем

њавање;	Водно

и опасности“ 

схране биљака, 

ЉИШТА	ЗА	ДО
ИВОУ	ПАРЦЕ

евића,	Невенк

а	6,	Земун	110

авања	 пољопр
то	доходак.	М
а	 (деструктив
шавање	 водн
ањење	 инфил
тицања	 по	 п
вања	 инфилт
ди	 парвилно	

10	катастарки
фила	 и	 узети
пова	 земљиш
а	 је	 извршено
три	 који	 опи
зи	са	текстур

ласности	 са	
чите	 фамили
Овим	 истражи
за	наводњава
мљишта,	 са	 р

о‐физичке	осо

 

ОБРО	
ЕЛЕ	

ка	Ђуровића	

80,	Србија	

ривредници	
Међутим,	све	
вно	 дејство	
но‐физичких	
лтрационих	
површини	 и	
трационих	 и	
управљање	

их	општина.	
и	 су	 узорци	
шта.	 Мерење	
о	 у	 близини	
исују	 процес	
рном	класом	

просечним	
ије	 кривих,	
ивањима	 су	
ање,	 када	 су	
различитим	

обине	



 
 

                         Х
                           

ОСНОВНА	

Мил
	

аУниверзит
повртарств
*Аутор	за	к
	

УВОД	 И	 Ц
Србији	заст
Посавини,	
источне	Ср
мање	површ
терасама.	П
мокрог	 и	
оксидацион
граба.	 Циљ
подизање	в
	

МАТЕРИJА
Смедерева.
дубине	 до	
испитивањ
врсту	испи
најсавреме
класа,	 спец
kPa.	 Такођ
зависности
0,01	 ниво	
својстава	 з
дијаграми	р
	

РЕЗУЛТАТ
кретала	у	р
од	29,60%	д
38,95%,	при
22,85%.	 Ки
Вредности	
у	 прелазно
хумуса	вар
0,047%	до	0
одликује	 н
износиле	 о
калијума	 о
ограничава
природна	
прелазног	B
који	су	јако
шумских	 з
наводњава

КЉУЧНЕ	 Р
својства зем

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

ФИЗИЧКА	И	

ливој	Белића,	Љ

тет	у		Новом	С
во	
контакт:	belicm

ИЉЕВИ:	 Псе
тупљен	је	на	о
западној	 Срб
рбије,	Краљева
шине.	Претеж
Псеудоглеј	се	
сувог	 период
них	услова	у	з
љ	 истражива
воћњака	и	мог

АЛ	 И	 МЕТОД:
	 У	 оквиру	 т
2m,	 из	 пед

ња.	 У	 испитив
итивања	и	кој
није	 и	 светск
цифична	маса	
е	 су	 одређен
и	између	својс
значајности.	
земљишта	 пр
растурања,	јед

И	И	 ЗАКЉУЧ
распону	од	2,5
до	56,80%.	Ре
и	притиску	од
иселост	 земљ
pH	у	H2O	крет
ом	 BtgC	 хориз
ирао	 је	у	расп
0,163%.	Одно
ниским	 садрж
од	 0,6	 до	 13,0
оптималне	 и	
ајући	фактори
дренираност	
BtgC	хоризонт
о	глиновити	и
асада,	 од	 псе
ти	и	користит

РЕЧИ: псеудог
мљишта. 

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

ХЕМИЈСКА	С

Љиљана	Неши

Саду,	Пољопри

m@polj.uns.ac

удоглеј	 прип
око	500	000	h
бији,	 на	 Косов
а,	Неготина,	К
жно	је	формир
јавља	у	семи
да	 током	 год
земљишту.	Пр
ња	 је	 био	 у
гућности	наво

:	 Теренска	 ис
еренских	 ист
догенетских	 	
ањима	 су	 пор
је	 су	признат
ки	 признате	 м
и	ретенције	в
на	 и	 основна	
става	земљиш
У	 циљу	 пот
иказани	 су	 к
дначине	регр

ЧАК:	 Специфи
58	g	cm–3	до	2
етенција	воде	
д	‐625	kPa	–	1
ишта,	 односн
тале	су	се	од	6
зонту	 утицао
пону	0,47–2,1
с	C/N	кретао	
жајем	 лакопр
0	 (mg	 100	 g‐1
варирале	 су	
и	истражених
земљишта,	

та.	Из	тог	разл
и	непогодни	з
еудоглеја	 са	
ти	за	интензи

глеј; механичк

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

ВОЈСТВА	ПСЕ
	

ића,	Владимир

ивредни	факу

c.rs	

пада	 реду	 хид
hа.	Највеће	по
ву	 и	 Метохији
Кладова	и	дру
ран	на	јако	гли
ихумидној	и	х
дине	 који	 усл
риродну	вегет
утврђивање	 к
одњавања.	

страживања	 о
траживања	 о
хоризоната	
ред	 стандард
е	од	 стране	 Ј
методе.	 Одре
воде	при	при
хемијска	 сво

шта	урађена	је
тпунијег	 сагл
корелациони	
есије.		

ична	 маса	 зе
2,82	g	cm–3.	П
при	притиск
6,31–24,17%,	
но	 pH	 вредно
6,19	до	8,35,	н
о	 је	 CaCO3	 чиј
19%.	Вредност
се	у	распону	о
риступачног	
1	 земљишта),	
од	 15,0	 до	

х	псеудоглејни
због	 постоја
лога	потребн
за	наводњава
мањим	 садр
ивну	воћарску

ки састав; тек

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

ЕУДОГЛЕЈА	У

р	Ћирића,	Дра

ултет,	Департм

дроморфних	
овршине	под	
и,	 на	 подручј
угим	локалит
иновитим,	ста
хумидној	клим
ловљавају	 пр
тацију	псеудо
квалитета	 зе

обављена	 су	
творенa	 су	 т
узети	 су	 узо
них	метода	 к
ДПЗ	 (1966,	1
ђени	 су	 меха
итисцима	од	 ‐
ојства	 псеудо
е	корелациона
ледавања	 међ
коефицијент

мљишта	 у	 ис
роцентуални	
у	од	‐33	kPa		в
а		при	прити

ост	 у	 KCl	 била
на	нетипчно	в
ју	 је	 садржај	
ти	садржаја	у
од	5,1	дo	9,6.	И
фосфора	 и	
док	 су	 вредн
25,0	 (mg	 100
их	земљишта	
ања	 слабопро
о	је	раздвојит
ање,	а	могу	да
жајем	 фракц
у	производњу

кстурна класа;

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

У	ОКОЛИНИ	С

аган	Радовано

ман	за	ратарс

земљишта.	 У
псеудоглејом
ју	 Пештерске
тетима	на	који
арим	језерски
ми	са	изражен
рисуство	 реду
глеја	чине	шу
емљишта,	 кa

2017.	 године
три	 педолошк
орци	 за	 лабо
које	 се	 приме
971,	1997),	 ко
анички	 састав
‐33	kPa,	 ‐625	
оглеја.	 Ради	 у
а	анализа	за	p
ђузависности
и	 и	 линеарн

спитиваним	 у
садржај	глин
варирала	је	о
ску	од	‐1500	k
а	 је	 у	 распон
високу	вредно
износио	 5,15
укупног	азота
Испитивано	з
утврђене	 вр
ности	 лакопр
0	 g‐1	 земљиш
за	наводњава
опустљивог,	
ти	комплексе	
а	се	користе	з
ције	 глине,	 ко
у.		

 ретенција во
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МЕДЕРЕВА	

овића	

ство	и	

У	 Републици	
м	се	налазе	у	
	 висоравни,	
има	заузима	
им	и	речним	
ном	сменом	
укционих	 и	
уме	храста	и	
ao	 основ	 за	

е	 у	 околини	
ка	 профила	
ораторијска	
ењују	 за	 ову	
оришћене	и	
в,	 текстурна	
kPa	и	 ‐1500	
утврђивања	
p	<	0,05	и	p	<	
и	 појединих	
е	 регресије,	

узорцима	 се	
не	се	кретао	
д	27,75%	дo	
kPa	–	15,02–
ну	 4,70–6,95.	
ост	pH	у	H2O	
5%.	 Садржај	
а	биле	су	од	
емљиште	се	
редности	 су	
риступачног	
шта).	 Главни	
ање	су	слаба	
глиновитог	
псеудоглеја	
за	подизање	
оји	 се	 могу	

оде; хемијска 
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В

 

Катарина	М
	

аУниверзит
повртарств
бИнститут	з
Србија	
*аутор	за	к
	
УВОД	 И	 Ц
међусобног
вегетације	
земљишта	
режим	 зем
пољопривр
особина,	 к
истраживањ
водно‐вазд
	

МАТЕРИJА
прикупљен
ораницама	
цм)	узети	с
су	 следеће
ваздушни	к
влажност	в
„Porous	 pla
membrane“
физиолошк
вредности	
порозности
капацитета
	

РЕЗУЛТАТ
што	указује
аерације	ва
земљишта	
Садржај	 фи
узорака	 вр
интензивна
Војводини	
деловање	
процесу	би
	
КЉУЧНЕ	Р

	

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

ВОДНО‐ВАЗДУ

Милуновића*,	

тет	у	Новом	Сад
о,	Нови	Сад,	Ср
за	ратарство	и	п

онтакт:	Катар

ЦИЉЕВИ:	 Зе
г	 деловања	
и	 интензивн
а	 самим	 тим

мљишта	 омог
редна	произво
ако	 би	 се	 ст
ња	 је	 саглед
душна	својства

АЛ	 И	 МЕТО
ним	 са	 37	 ло
на	териториј
су	узорци	зем
е	 водно‐вазду
капацитет,	по
вењења	(ВВ)	и
ate“	 апарата	 п
“	 	 апарату	 п
ки	 корисна	 в
специфичне	
и,	 ПВК	 и	 м
а	и	порозност

И	 И	 ЗАКЉУЧ
е	на	то	да	су	з
арирале	су	од
имају	довољн
изиолошки	 ко
редности	 су	 и
а	пољопривре
имају	 негат
у	 агроекосис
љне	производ

РЕЧИ:	водно‐в

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

УШНЕ	ОСОБИ
ПОД	ОРАН

Љиљана	Неш

ду,	Пољопривр
рбија	
повртарство,	Л

рина	Милунов

мљиште	 се	
педогенетски
ном	 обрадом
м	 и	његове	 во
гућава	 већи	 п
одња	треба	д
творили	 најб
давање	 утиц
а	различитих

ОД:	 Истражи
окалитета	 ко
ји	Аутономне
мљишта	у	нен
ушне	 особин
ољски	водни	к
и	физиолошки
при	 притиску
при	 притисци
вода	 добијени
густине,	запр
моменталне	
и	аерације.	

ЧАК:	 Просечн
земљишта	под
д	13	до	45	%,	
но	 ваздуха	и	
орисне	 воде	 к
износиле	 мањ
една	произво
тиван	 утицај	
стему	 усмере
дње	дође	до	к

ваздушне	особ

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

ИНЕ	РАЗЛИЧИ
НИЦАМА	У	ВО

шића,	Миливој

редни	факулте

Лабораторија	з

вић;	e‐mail:	ka

у	 природним
их	 фактора	
м,	 човек	 је	 зн
одно‐ваздушн
принос	 гајен
да	има	 за	циљ
бољи	 услови	
аја	 интензив
х	типова	земљ

ивање	 земљ
оји	 обухватај
е	Покрајине	В
арушеном	ста
не,	 и	 то:	 уку
капацитет	(ПВ
и	корисна	вод
у	 од	 ‐33кПа,	
има	 од	 ‐625
и	 су	 рачунск
реминске	масе
влаге	 кориш

на	 вредност	 у
д	ораницама	
на	основу	чег
добре	 услове
кретао	 се	 у	 и
ње	 од	 18%	 (в
дња	и	конвен
на	 водно‐ва

ено	 на	 повећ
кварења	водно

бине;	порозно

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

ИТИХ	ТИПОВ
ОЈВОДИНИ	

	Белића,	Бори

ет,	Департман

за	земљиште	и

atarinamilunov

м	 условима	
и	 процеса.	 У
начајно	 пром
не	 особине.	 П
их	 пољоприв
љ	очување	и	п
за	 раст	 и	 ра
вне	 пољопри
љишта.		

љишта	 изврш
у	 различите	
Војводине.	Из	
ању	металним
упна	 порозно
ВК),	лентокап
да.	ПВК	у	узор
а	 ЛКВ	 и	 ВВ	
кП	 и	 ‐1.5МП
ким	 путем	 уз
е,	ПВК	и	ВВ,	д
шћене	 за	 из

укупне	 пороз
слабо	порозн
га	се	може	зак
е	 за	 гајење	по
интервалу	 од	
ол.).	 Добијен
нционални	си
аздушне	 особ
ћање	 плодно
о‐ваздушних	

ост;	ретенција

и опасности“ 

схране биљака, 

ВА	ЗЕМЉИШТ

ивој	Пејића,	Јов

н	за	ратрство	и

и	агроекологију

vic@gmail.com

образује	 као
Уништавањем
енио	 услове	
овољан	 водн
вредних	 култ
поправљање	
азвој	 биљака
ивредне	 прои

шено	 је	 на
типове	 зем
површинског
м	цилиндрим
ост,	 порознос
пиларна	влаж
рцима	је	одре
се	 одређују	 н
Па.	 Укупна	 п
з	 помоћ	 фор
док	су	вредно
зрачунавање	

зности	 износ
а.	Вредности	
кључити	да	а
ољопривредн
4	 до	 23%	 (во
и	 резултати	
истем	обраде	з
бине.	 Иако	 ј
ости	 земљиш
својства.					

а	воде;	ораниц

 

ТА		

вица	Васинб	

и	

у,	Нови	Сад,	

m	

	 последица	
м	 природне	
педогенезе	

но‐ваздушни	
тура	 и	 зато	
земљишних	
а.	 Циљ	 овог	
изводње	 на	

а	 узорцима	
љишта	 под	
г	слоја	(0‐30	
ма.	Одређене	
ст	 аерације,	
жност	(ЛКВ),	
еђен	помоћу	
на	 „Pressure	
порозност	 и	
мула	 преко	
ости	укупне	
ваздушног	

ила	 је	 41%,	
порозности	
анализирана	
них	култура.	
ол.),	 а	 за	 25	
показују	 да	
земљишта	у	
је	 човеково	
та,	 често	 у	

це	
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ЕФЕКАТ

Борив

	

аУниверзит
Нови	Сад,	2
бУниверзит
в	Пољоприв
Србија	
*аутор	за	к
	
УВОД	И	ЦИ
заливања	 п
односу	на	з
гајених	 би
применом	
шта	 препо
приноса	 па
парадајза.	
	

МАТЕРИJА
окућници	п
је	наводња
реду	 на	 ра
капљача	 8,
заливања	 ј
између	биљ
коефицијен
евапотранс
развојној	ф
тензиометр
праћена	 дв
плодоноше
варијанти	
тензимотро
на	основно
	

РЕЗУЛТАТ
парадајза	 к
ненаводња
одређивањ
парадајза	(
указују	 да
рационалн
	
КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

Т	ПРИМЕНЕ	Р
У	

вој	Пејића,	Ксе

тет	у	Новом	Са
21000,	Србија	
тет	у	Београду
вредни	факул

онтакт:	ksenij

ИЉЕВИ:	 Једн
појединих	 би
земљиште	и	к
иљака.	 Задата
водног	билан
ручити	 прак
арадајза.	 Так

АЛ	И	МЕТОД:	
приватног	пос
аван	капањем
астојању	 од	 0
,0	 l	 h‐1.	 У	 огл
е	 одређивано
љака	у	реду	на
ната	културе	
спирације	кор
фази	и	 1,05	 у	
ру	за	одређив
ва	 пута	 дневн
ења	 била	 је	
са	 водним	 би
ом	425	mm	(1
ј	парцелици	в

И	И	ЗАКЉУЧ
који	 је	 у	 про
аваној	 варија
њу	 времена	 з
99,85	t	ha‐1)	у
а	 тензиомета
ог	заливног	р

РЕЧИ:	Парадај

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

РАЗЛИЧИТИХ
УСЛОВИМА	Н

енија	Мачкић
Бошко	Га

аду,	Пољопри

у,	Пољопривр
тет,	Косовска

ja@polj.uns.ac

но	 од	 основни
иљних	 врста	
климатске	усл
ак	 истражива
нса	у	односу	н
си	 наводњав
ође,	 утврдић

Оглед	 са	 нав
седа	у	Кисачу
	са	латералим
0,7	 m	 са	 разм
леду	 је	 била	
о	методом	во
а	дубини	од	0
(kc)	и	рефере
ришћени	су	к
фази	плодон
вање	времена	
но,	 у	 јутарњи
30	 mm.	 Ук

илансом	 изос
16	заливања)
величине	3,5	m

ЧАК:	Наводња
осеку	 на	 нав
нти	 23,94	 t	
заливања	 ост
у	односу	на	ва
арска	 мерењ
режима	парад

јз;	Наводњава

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

Х	ЗАЛИВНИХ	
НАВОДЊАВА

	
	а*,	Мирослав	
ајићб,	Мирољу

ивредни	факул

редни	факулте
а	Митровица‐Л

c.rs	

их	 питања	 у	 н
и	 утврђивањ

лове,	ниво	агр
ања	 је	 био	
на	примену	те
вања	 са	 циље
ће	 се	 и	 ефека

водњавањем	
у	на	земљишту
ма	постављен
маком	 капљач
заступљена	 и
дног	биланса
0,2	m.	Дневна	п
ентне	евапотр
оефицијенти	
ношења	до	 по
заливања	би
им	 и	 поподне
купна	 количи
сила	 је	 302	 m
.	У	истражив
m2.	

авање	 је	 стат
водњаваној	 в
ha‐1.	 На	 вар
тварени	 су	 с
ријанту	прим

ња	 могу	 бит
ајза.	

ање;	Заливни	
	

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

РЕЖИМА	НА
АЊА	КАПАЊЕ

Козаa,	Милен
уб	Аксићв	

лтет,	Трг	Доси

ет,	Немањина
Лешак,	Копао

наводњавању
ње	 рационал
отехнике	и	би
да	 се	 поређ
ензиометра	д
ем	 добијања	
ат	 наводњава

парадајза	 изв
у	типа	карбон
ним	на	површ
ча	 на	 латерал
и	 варијанта	 б
а	 и	 помоћу	 те
потрошња	во
ранспирације	
културе	0,6	у
оследње	берб
ла	је	50	cb.	Те
евним	 сатима
ина	 воде	 дод
mm	 (12	 залив
ањима	 је	био

тистички	 знач
варијанти	 изн
ијанти	 са	 пр
статистички	
меном	биланса
ти	 поуздан	

режим	

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

А	ПРИНОС	ПАР
ЕМ	

а	Јанчић‐Товј

итеја	Обрадов

а	6,	Земун	110
оничка	бб,	Леш

у	 је	 одређива
ног	 заливног
иолошке	кара
ењем	 заливн
добије	јасна	и
високих	 и	 к
ања	 капањем

веден	 је	 2017
натни	чернозе
шини	земљиш
лу	 од	 0,1	 m	
без	 наводњав
ензиометра	 п
де	одређена	ј
(ЕТо).	За	обра
у	иницијално
бе.	 Гранична	 в
ензиометарск
а.	 Заливна	 но
дате	 наводњ
вања),	 а	 на	 в
о	заступљен	х

чајно	 утицало
носио	 95,53	
рименом	 тен
значајно	 већ
а	(91,21	t	ha‐1)
ослонац	 у	 р

 

                        19    
       

РАДАЈЗА		

јанинa,		

вића	8,	

080,	Србија	
шак	3819,	

ње	 времена	
г	 режима	 у	
актеристике	
ног	 режима	
нформација	
квалитетних	
м	 на	 принос	

7.	 године	 на	
ем.	Парадајз	
шта	у	сваком	
и	 протоком	
вања.	 Време	
постављеног	
е	применом	
ачун	дневне	
ј	фази,	0,7	у	
вредност	на	
ка	мерења	су	
орма	 у	 фази	
њавањем	 на	
аријанти	 са	
хибрид	Вива	

о	на	принос	
t	 ha‐1,	 а	 на	
нзиометра	 у	
ћи	 приноси	
).	Резултати	
реализацији	
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аУниверзит
мелиораци
бД.о.о.	Aqua
цРепубличк
*аутор	за	к
	
УВОД	И	ЦИ
улагања	у	
противград
стручно	ру
производни
анализу	 пр
ризосферно
мерених	 вр
AquaCrop	м
режима	нав
	

МАТЕРИJА
земљишту	
Воћњак	је	у
и	 прихрану
обављано	
Емитери	су
од	 1,6	 l/s
тензиомета
површине	
биланса	вод
FAO	AquaCr
	

РЕЗУЛТАТ
периода	 ко
углавном	 у
Симулације
тим	 што	
потенцијал
наводњава
чему	се	нам
тој	 област
AquaCrop	 м
јабуке	 у	 ви
воде	 у	 зем
потенцијал
	

КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

ВЛАЖНОСТ

Гордана	Ма
Еника

тет	у	Београду
је	
aduct,	Београд
ки	хидромете
онтакт:	gmato

ИЉЕВИ:	 Воћњ
системе	за	на
дне	 заштите.
укује.	Циљ	ово
им	 условима,
римењеног	 ре
ом	слоју,	токо
редности	 вла
модела,	да	би	
водњавања	ја

АЛ	И	МЕТОД:	
типа	 черноз
у	високо	инте
у,	 системом	 п
методом	 кап
у	са	компенза
sat.	 Контрол
ара	 марке	 W
земљишта.	 С
де	у	земљишт
rop,	верзија	6.

И	 И	 ЗАКЉУЧ
онтролисања	
у	 дијапазону	
е	FAO	АquaCro
су	 због	 за

лне	 евапотра
ње	воћњака	у
меће	констата
и,	 односно	 и
може	 да	 се	 ко
исоко	интензи
мљишту,	 због
лне	евапотран

РЕЧИ:	наводњ

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

	ЗЕМЉИШТА
ВИСОКО	ИНТ

атовићa*,	Жељ
а	Грегорићa,	В

у,	Пољопривр

д	
оролошки	зав
ovic@agrif.bg.a

њаци	 у	 висок
аводњавање	и
	 Висока	 улаг
ога	рада	је	да
,	 у	 јабучњаку
ежима	 наводњ
ом	вегетацион
ажности	 земљ
се	установила
буке	у	високо

Истраживањ
зем	 на	 лесно
ензивној	прои
против	 измрз
пања,	 режим
ацијом	прити
а	 влажности

Watermark,	 кој
Симулација	 в
ту,	на	дневном
.1.		

ЧАК:	 Ризосфе
(јул‐септемб
између	 вредн
op	модела	су	п
асенчења	 уз
анспирације	
у	производни
ација	да	систе
инжењери	 ме
ористи	 за	 пр
ивној	 произво
г	 засенчења	
нспирације.		

њавање,	јабука

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

А	У	РИЗОСФЕР
ТЕНЗИВНЕ	П

	

љко	Мардешић
есна	Почучаa,	

редни	факулте

вод,	Београд	
ac.rs	

ко	интензивн
и	прихрану,	к
гања	 могу	 би
а	испита	како
у	 високо	 инте
њавања,	 одно
не	сезоне.	Так
љишта	 са	 сим
а	могућност	п
о	интензивној

ња	 су	обављен
ј	 тераси,	 који
изводњи,	са	и
авања	 и	 прот
ом	 који	 се	
ска,	на	међус
и	 земљишта	
ји	 су	 постављ
лажности	 зем
м	нивоу,	за	об

ерни	 слој	 зем
бар),	 налазио	
ности	 пољско
показале	добр
зрокованог	 п
умањене	 за	
им	условима,	
емима	за	наво
елиорација.	 Т
оцену	 влажн
одњи,	 са	 огра
воћњака,	 мо

а,	влажност	зе

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

РНОМ	СЛОЈУ	
РОИЗВОДЊЕ

ћб,	Славица	Ра
Џенита	Идри

ет,	Институт	з

ој	 производњ
као	и	у	 систем
ити	 оправдан
се	користи	с
ензивне	 прои
осно	 проверу	
кође,	циљ	је	и
мулацијама	 д
примене	овог	
ј	производњи

на	у	Челареву
и	 је	 под	 заса
изграђеним	си
тивградном	м
спроводи	 у	
собном	растој
је	 вршена	

љени	 на	 дуби
мљишта	 је	 р
бе	поменуте	д

мљишта	 у	 јаб
у	 врло	 висо

ог	 и	 максимал
ро	слагање	са
противградно
30%.	 Може

не	обавља	ад
одњавање	тре
Такође,	 закљ
ости	 земљиш
аничењем	да	
ора	 извршити

емљишта,	FAO

и опасности“ 

схране биљака, 

ЈАБУЧЊАКА
Е	

адовановићц,		
изовићa	

за	земљиште	

њи	подразуме
ме	против	из
на,	 уколико	
систем	за	нав
изводње.	 То	 п
влажности	 з

и	да	се	изврш
обијених	 при
модела	за	усп
и.		

у,	 током	2007
адом	 јабуке,	
истемом	за	на
мрежом.	 Наво
производним
ању	од	0,6m	
континуира
инама	 од	 15	
ађена	 методо
дубине,	приме

бучњаку	 се,	 т
ком	 степену	
лног	 водног	
а	мереним	вре
ом	 мрежом,	
е	 се	 закључ
декватним	ре
еба	да	рукују	с
ључује	 се	 да	
шта	 у	 ризосфе
се	при	 свође
и	 редукција	

O	AquaCrop	мо

 

А			

и	

евају	 велика	
мрзавања	и	
се	 опремом	
одњавање	у	
подразумева	
земљишта	 у	
ши	поређење	
именом	 FAO	
постављање	

7.	 године,	на	
сорте	 Гала.	
аводњавање	
одњавање	 je	
м	 условима.	
и	протоком	
но,	 помоћу	
и	 30cm	 од	
ом	 свођења	
еном	модела	

током	 целог	
влажности,	
капацитета.	
едностима,	с	
вредности	

чити	 да	 се	
жимом,	при	
стручњаци	у	
модел	 FAO	
ерном	 слоју	
ењу	биланса	
израчунате	

одел	
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Срђ

	

аУниверзите
повртарство
б	Институт	з
*аутор	за	ко
	

УВОД	И	ЦИ
користи	за	
влаге,	 резе
чинилаца	з
праћење	 с
Сходно	 том
путем	и	ње
појефтинит
функција	 з
земљишта	
Педотрансф
(запреминс
својстава	зе
слоја	земљи
	

МАТЕРИJА
вишегодиш
повртарств
Узорци	 су	
утицај	агро
физичка	св
запремине1
коефицијен
(RMSE).	Ко
Tamminen	(
и	Jones	Б	(1
(2012)	 и	
зампремиск
	

РЕЗУЛТАТ
утврђено	је
односу	на	в
Вредности	
ниво	значај
коефицијен
Сходно	том
0,27993.OC)
пракси.	 До
параметара
и	 неопход
тестирања	
	

КЉУЧНЕ	Р
земљишта	

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

ПРИМЕНА	ПЕ

ђан	Шеремеши
Јо

ет	у	Новом	Сад
о,	Нови	Сад,	Ср
за	ратарство	и
онтакт:	srdjan.s
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иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

НС	У	ЗЕМЉИШ

Крстић1,	Лаза
Васин2,	Влади

ивредни	факу
во	Нови	Сад,		
rs	

ликих	количи
у	 земљиштим
а	штетних	про
ња	 је	 утврђива
шту	 различит
вољени	садрж
земљишта	 Ју
зузев	гипса,	и
х,	 указују	на	п
водљивости	 с
ају	 се	 она	

траживања	су
р	2017),	на	јед
пута	у	дрворед
нолисне	липе
Узорци	 су	 у

м	 и	 30‐60	 цм
%),	 у	 водом	 са
урисаној	 зем
исаног	 водн
ецтроде	типа	п
титрацијом	 с
титрацијом	 с
метријски,	тал
твора	калијум

вредности	 ан
калитетима	у	
	се	у	интерва
осио	0,77	mS/
m.	pH	вредно
ала	у	интерва
аслањивања	 с
акту		земљиш
почетку	 и	 на
е	салинитета	
лета	 када	
ту.	 Како	 би	
а	заштиту	од	

ање,	алкализа

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

ШТИМА	ГРАД

ар	Павловић1,	
имир	Ћирић1	

ултет		

ина	неорганск
ма	 градских	 з
оцеса	као	што
ање	квантите
тих	 дрворед
жај	укупних	во
угославије	 	 (
зноси	0,25%,	
процес	заслањ
сатурисаног	
код	 којих	 је

у	изведена	на
данаест	локал
дима	платана
е	и	софоре,	а	
узимани	 	 хол
м).	 У	 узорцим
атурисаној	 зе
мљишној	 пас
ног	 екстракт
пипете;	сaдрж
са	 раствором	
са	 раствором	
ложењем	са	 	
м	хромата.	(ЈД

нализираних	
оба	испитива
алу	0,12‐0,38%
/cm,	а	на	исп
ост	на	контро
алу	од	7,61	до
соли	 хлоридн
шта	доминира
а	 крају	 вегет
и	алкалитета
долази	 до	
се	 овакви	 пр
поледице.	

ација,	саобраћ

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

ДСКИХ	ДРВО

Миливој	Бели

ких	соли	ради
зона	 и	 најфре
о	су	заслањив
ета	и	 квалите
а	 на	 најфре
одорастворљ
Шкорић	 и	 са
а	за	содно	за
њивања	у	 зем
водног	 екстр
е	 вредност	

а	почетку	(апр
литета,	најфре
а),	копривића
земљиште	из
ландском	 сон
ма	 је	 анализи
емљишној	 пас
сти	 потенци
та	 ECe	 25О
ај	водораствор
H2SO4	 	 у	 пр
H2SO4	 у	 при
BaCl2;	Cl‐	 ‐	ти
ПЗ	1966)	

параметара	 у
ана	термина,	з
%.	Вредност	Е
итиваним	ло
ли		износила
о	8,09.			Анали
но‐сулфатног	
ају	калцијум		
тационе	 сезон
а		у	јесењем	п
асцедентне	

роблеми	 изб

ћајнице,	дрвор
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РЕДА	

ић1,			

и	заштите	од	
еквентнијих	
вање	и	/или	
ета	 укупних	
еквентнијим	
ивих	соли	у	
ар.,1985)	 за	
аслањивање	
мљишту.	 	На	
ракта	 (ЕCе),	
електричне	

рил	2017)	и	
еквентнијих	
а,	америчког		
з	 	Футошког		
ндом	 у	 два	
иран	 садржај	
сти	 помоћу	
ометријски;	
ОC	 помоћу	
рљивог		Ca2+		
исуству	 1%	
исуству	 1%	
трацијом	са	

указују	 да	 је	
знатно	 	већи	
ЕCе	показује		
калитетима	
а	је	7,59	а	на	
изом	јонског	
	 типа	 а	 од	
и		натријум.	
не	 (април	 –	
периоду	што	

миграције	
бегли,	 треба	

реди	
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Горан	

	

аУниверзите
повртарство
бИнститут	з
*аутор	за	ко
	

УВОД	И	ЦИ
константно
револуцион
важан	појед
сортне	техн
вођење	 рач
Један	од	сег
је	 агротехн
сортне	 спе
најсигурни
резултат	де
физиолошк
	

МАТЕРИЈА
пшенице	из
стационира
Оглед	 је	 и
распоредом
приноса	 зр
изналажењ
(подпарцел
изoстaвљaњ
пojeдинaчн
и	 сeдaм	 вa
N3P2K2	 и	 N
2=100,	 3=15
прeдвиђeнe
прe	oснoвн
	

РЕЗУЛТАТ
свих	 сорти
Најмањи	 п
затим	и	на
највећи	ути
повећало	 ј
анализиран
су	 статист
комбинаци
варијанти	
ђубрење	аз
а	сорта	НС	М
	

КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

ПРИЛОГ	

Јаћимовића,	В
Драгана	

ет	у	Новом	Сад
о,	Нови	Сад,	Ср
за	ратарство	и	
онтакт:	vladimi

ИЉЕВИ:	Савре
о	 растућу	 љу
нарно	повећа
диначни	допри
нологије,	као
чуна	 о	 еконо
гмената	којим
ника	 прилаго
ецифичности	
ији	 показатељ
еловања	како
ких	и	биохеми

АЛ	И	МЕТОД:	
зведено	је	у	т
аном	огледу	И
изведен	 као	 д
м	 варијанти,	
рна	 пшенице
њу	 најоптима
ле;	 фактор	 Б
њa	 његове	 пр
ном	применом
aриjaнти	 ђубр
N3P3K3;	 гдe	 су	
50	 kg	 чистих	
e	кoличинe	P
e	oбрaдe.	Дру

И	И	ЗАКЉУЧ
.	 У	 обе	 годин
риноси	 доби
а	комбинацији
ицај	на	прино
је	 принос	 у	
ним	годинама
тички	 подјед
ијама	 ђубрењ
N100P100.	 У	 об
зотом.	НС	Мил
Мила	на	ђубр

РЕЧИ:	пшениц

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

ПРОУЧАВАЊ
ЂУБРЕЊ

Владимир	Аћи
Латковића,	Је

ду,	Пољопривр
рбија	
повртарство,	
ir.acin@nsseme

емена	наука	ну
удску	 популац
ање	приноса	и
инос	у	глобалн
	једног	од	асп
мичности,	 ст
м	се	потпуниј
ђена	 свакој	 с
минералне	 и
љ	 постојања	
о	абиотичких	
ијских	процес

Испитивање	с
току	производ
Института	за	
двофакторија
у	 четири	 пон
е	 на	 13	 вари
алнијих	 трет
Б).	 Зa	 утврђ
римeнe,	 oдaб
м	хрaнивa	(N2

рeњa	 сa	 свa	 т
брojeвимa	 у	
хрaнивa	 –	 a
2O5	и	K2O,	кao
угa	пoлoвинa	N

ЧАК:	Утицај	ђ
не	 сорте	 су	 сл
ијани	 су	 без	 у
и	фосфора	и	к
ос.	У	просеку	
односу	 на	

а.	Највећи	при
днако	 висок

ња	 са	 највећи
бе	 године,	 со
ла	(у	првој	год
рење	калијумо

ца;	минерална

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

ЊУ	СОРТНЕ	СП
ЊУ	ПШЕНИЦЕ

	

инб*,	Милан	М
лена	Вискови

редни	факулте

Одељење	за	ст
e.com	

уди	бројна	реш
цију.	 Ниједно
и	укупне	биљн
ном	решавању	
пеката	могућ
табилности	 и	
е	може	искор
сорти.	 У	 раду
исхране	 пшен
разлика	 изм
(климе	и	зем

са	у	биљци,	те	

сортне	специф
дне	2016/17.	
ратарство	и	
ални,	 по	 спли
нављања.	 Ист
ијанти	 ђубре
тмана	 за	 св
ђивање	 реак
брaно	 је	 13	 в
2,	P2,	K2),	три	д
три	 хрaнивa:	
индeксимa	 o

aктивнe	 мaтeр
o	и	пoлoвинa	
N	ђубривa	упo

ђубрења	на	пр
лично	 реагов
употребе	 ђуб
калијума	или
за	све	сорте,	
неђубрену	 в
инос	зрна	доб
ки	 приноси	
им	 или	 средњ
орта	 НС	 Јаво
дини)	и	НС	Ил
ом,	у	обе	анал

а	исхрана;	при

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

ПЕЦИФИЧНО
Е	АЗОТОМ	

Миросављевић
ића,	Љиљана	Б

ет,	Департман	з

трна	жита,	Нов

шења	за	повећ
о	 од	 ових	 ре
не	производњ
проблема.	Циљ
ег	повећања	
еколошкој	 о

ристити	генет
у	 је	 као	 главн
нице	 коришће
међу	 сорти,	
мљишта),	тако
примењене	а

фичности	мин
и	2017/18.	го
повртарство,
ит‐плот	 диза
траживање	 је
ења	 (главне	
ваку	 од	 пе
кције	 сорти	
вaриjaнти	 ђуб
двojнe	кoмбин
N1P1K1,	 N2P1K
oзнaчeнe	 рaст
риje	 N,	 P2O5	
N	ђубривa	пр
oтрeбљeнa	je	

ринос	зрна	 је
вале	 на	 разли
брива	 или	 уп
и	само	фосфор
ђубрење	само
варијанту	 за	
бијен	је	на	ва
добијани	 и

њим	 дозама	
рка	 показала
лина	(у	друго
изиране	годи

инос;	сортна	с

и опасности“ 

схране биљака, 

ОСТИ	ПРИ		

ћб,	Јован	Црно
Брбаклићб	

за	ратарство	и

ви	Сад,	Србија	

ћање	производ
шења,	 заправ
ње,	али	свако	
љ	рада	је	да	ис
приноса,	уз	и
одрживости	 п
тски	потенциј
ни	 критеријум
ен	 принос	 зр
јер	 представ
о	и	биотички
агротехнике.		

нералне	‐	азо
одине	на	виш
	на	Римским	
ајну	 са	 рандо
е	 базирано	 на
парцеле;	 фак
т	 анализира
на	 ђубрење
брeњa:	 три	 в
нaциjе	(N2P2,	N
K1,	 N3P1K1,	 N1P
тућe	 дoзe	 хрa
и	 K2O	 по	 ha.
римeњeнe	су	
зa	jeднo	прих

е	био	веома	и
ичите	 третман
потребом	 сам
ра.	Азот	 је	им
о	азотом	(вар
123,	 односн

аријанти	N150P
и	 на	 остали
азота,	 као	 и
а	 је	 највећу	 р
ој)	на	ђубрење
ине.	

специфичност

 

обараца,		

и	

дње	хране	за	
во,	 не	 нуди	
од	њих	даје	
стакне	значај	
истовремено	
производње.	
ал	пшенице	
м	 постојања	
рна.	 Он	 је	 и	
вља	 крајњи	
их	чинилаца,	

тне	исхране	
шегодишњем	
шанчевима.	
омизираним	
а	 анализама	
ктор	 А),	 те	
аних	 сорти	
е	 азотом	 и	
вaриjaнтe	 сa	
N2K2	и	P2K2)	
P2K2,	 N2P2K2,	
aнивa:	 1=50,	
.	 Цeлoкупнe	
нeпoсрeднo	
хрaњивaњe.	

изражен	код	
не	 ђубрења.	
мо	 калијума,	
мао	значајно	
ријанта	N100)	
но	 92%	 по	
P150K150;	али	
им	 тројним	
	 на	 двојној	
реакцију	 на	
е	фосфором,	

т	
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У

 

Бо

	

аУниверзите
повртарство
б	Институт	з
*аутор	за	ко
	

УВОД	 И	
нарушавањ
физичких	с
промене	 ф
фактора	де
и	 гајених	 п
трава)	на	ф
	

МАТЕРИJА
Института	
озимим	ме
sativum	ssp.
грашак	(Г)	
недељи	мај
2018.	 годи
продирања
конуса	у	зе
пречника	 1
Мерење	отп
	

РЕЗУЛТАТ
процентуал
под	 кукуру
парцели	 (б
суданске	 тр
(CI)	 измере
грашак	 као
варијанти	
како	 на	 ва
различитих
отпора	 у	 ор
такође	 је	 у
цм).	На	осн
да	 усев	 кук
погледу	 ме
Увођењем	
поштовање
земљишта	
Стога	 је	 не
употреби	м
корена	и	по
	

КЉУЧНЕ	РЕ

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

УТИЦАЈ		КРМН

ојан	Војнова*,	
Ђорђе

ет	у	Новом	Сад
о,	Нови	Сад,	Ср
за	ратарство	и
онтакт:	bojan.v

ЦИЉЕВИ:	 И
ња,	 физичких
својстава,	 саб
физичко‐механ
еградације	зем
пољопривред
физичка	својст

АЛ	И	МЕТОД:	
за	 ратарство
ђуусевима	са
	arvense	L.)	и	т
и	контроле	б
ја	месеца	201
ине.	 Сабијено
а	конуса	у	зем
мљиште	мере
11,28	мм	 чији
пора	обављен

И	 И	 ЗАКЉ
лни	садржај	в
узом	 на	 вари
без	 међуусева
раве	 и	 смање
ен	 је	 на	 парц
о	 међуусев	 (C
Т+Г.	 Специфи
аријантама	 зд
х	 гајених	 врс
раничном	 хор
утврђена	пове
ову	утврђени
куруза	 најмањ
еђуусева	 утвр
међуусева	 у

е	 начела	 одр
и	 водно‐вазд
еопходно	 виш
међуусева	као
отреба	за	водо

ЕЧИ:	међуусев

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

НИХ	БИЉАКА
НА	СТАЊЕ	СА

Срђан	Шерем
е	Крстића,	Све

ду,	Пољопривр
рбија	
	повртарство,	
vojnov@polj.un

Интензивна	
х,	 хемијских	
бијање	земљи
ничких	 и	 во
мљишта.	Циљ
них	 култура	
тва	земљишта

Истраживање
о	 и	 повртарс
стојао	се	из	з
тритикале	(Tr
без	међуусева	
8.	године,	а	с
ст	 земљишта
мљиште	и	мом
ен	је	помоћу	п
и	 је	 врх	 под	 у
но	је	до	80	цм	

ЉУЧАК:	 На	
воде	у	земљиш
ијанти	 Т+Г	 1
а)	 (25,7%),	 ка
ене	 евапорац
цели	 са	 судан
CI=2,3),	 док	 је
ичан	 отпор	 з
друженог	 међ
ста	 у	 накнад
ризонту	 (0–2
ећана	 сабијен
их	вредности	с
ње	 утиче	 на	
рђено	 да	 гра
у	 структуру	
живе	 пољопр
душна	 својст
ше	 пажње	 по
о	и	одабиру	њ
ом,	што	ће	ути

ви;	специфича

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

А	ГАЈЕНИХ	НА
АБИЈЕНОСТИ

мешића,	Бранк
етлана	Вујића,

редни	факулте

Нови	Сад,	Срб
s.ac.rs		

пољопривред
и	 биолошки
шта	представ
одно‐ваздушн
љ	рада	је	био	д
у	 накнадном
а,	а	пре	свега	н

е	је	спроведен
ство	 у	 Новом
здруженог	ме
Triticosecale)	(Т
(К).	Заоравањ
етва	кукуруза
а	 анализиран
менталној	вла
пенетрометра
углом	од	 60°	
дубине	земљ

основу	 сп
шту	на	дубин
10,5%	 (запрем
ао	 последица
ије	 са	 произв
нском	 травом
е	 највећи	 инд
емљишта	 при
ђуусева,	 чисто
дном	 року	 се
0	 цм)	измере
ност	 код	исто
специфичног	
сабијање	 зем
шак	 има	 најм
сетве,	 кроз	
ривреде,	 мож
тва	 и	 оствари
осветити	 при
њихових	комб
ицати	на	смањ

ан	отпор	земљ

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

АКОН	ОЗИМИ
И	ЗЕМЉИШТА

ко	Ћупинаа,	Јо
	Милорад	Жи

ет,	Департман	з

бија	

дна	 производ
их	 својстава	
вља	озбиљан	
их	 својстава	
да	се	утврди	у
	 року	 сетве	 (
на	његову	саб

но	на	огледно
м	 Саду	 (45°19
еђуусева:	озим
Т+Г);	чистог	м
ње	међуусева	
а,	соје	и	судан
на	 је	 на	 осно
ажности	земљ
а	(Eijkelkamp	P
и	 брзином	 ут
ишта,	на	свак

проведеног	
и	од	0	до	20	ц
минских),	 	 а	
а	 одсуства	 ме
водне	 површи
м,	 на	 којој	 је
декс	 (CI=3,6)	
и	 продирању
ог	 међуусева
етве.	 Највећа
ена	 је	 у	 усеву
ог	 усева	 у	 под
отпора	земљ
мљишта,	 за	 р
мањи	 утицај	
пажљиво	 д

же	 се	 утицати
ити	 значајне
лагођавању	 т
бинација	због
њење	сабијен

ишта;	земљиш

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

ИХ	МЕЂУУСЕВ
А	

ван	Црнобара
ивановб		

за	ратарство	и

дња,	 често	
земљишта.	
проблем	који
и	 једно	 је	
утицај	озими
(кукуруз,	 соја
бијеност.		

ом	пољу	Римск
9´N	 и	 19°50´E
ми	сточни	гра
међуусева	–	оз
обављено	је	у
нске	траве	по
ову	 	 податак
љишта.	Отпор
Penetrologger)
тискивања	 од
ких	1	cm	у	10	п

истраживања
цм	утврђен	је
највећи	 на	

еђуусева,	 	 гус
ине.	 Најмањи
е	 претходно	 г
измерен	 у	 ус

у	 конуса	 био	
	 и	 контроле	
а	 вредност	 сп
у	 сојe	 (Т+Г)	 –	
дораничном	 с
ишта	може	се
разлику	 од	 со
на	 сабијање

дефинисан	 пл
и	 на	 очување
	 користи	 по	
технологије	 п
г	различите	м
ости	земљиш

шна	влага;	пен
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ВА		

аца,		

и	

доводи	 до	
Са	 аспекта	
и	доводи	до	
од	 главних	
х	међуусева	
а	 и	 суданска	

ки	Шанчеви	
E).	 Оглед	 са	
ашак	(Pisum	
зими	сточни	
у	последњој	
очетком	јуна	
ка	 о	 отпору	
	продирању	
)	са	конусом	
д	 2	 cm	 sec‐1.	
понављања..		

а,	 најмањи	
	на	парцели	
контролној	
стог	 склопа	
и	 Cone	 index	
гајен	 озими	
севу	 соје	 на	
је	 различит	
тако	 и	 код	
пецифичног	
2,76	МПа,	 а	
слоју	 (20–40	
е	закључити	
оје,	 док	 је	 у	
	 земљишта.	
лодоред	 уз	
е	 структуре	
земљиште.	
производње	
морфологије	
шта.		

етрометар	
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Биљана

	

Институт	з
*аутор	за	к
	

УВОД	 И	 Ц
избор	 одго
простору	п
ових	 супст
надокнадит
(Марковић,
се	меша	са	
1996;	Марк

У	 овом
производњ
додавање	р
је	био	да	се
конкурента
	

МАТЕРИJА
Института	
,,Пештерски
уобичајене
обављано	н
расада	 је	
показатељи
	

РЕЗУЛТАТ
варијантам
остале.	 Нај
просечно	 2
комерцијал
просечна	ви
Ове	 вред
(T+NPK+1%
висина	као
(T+NPK+me
(T+NPK+me
расад,	7‐12	
CaCO3+6%	к
се	на	биљк
дана	и	на	д

Најбољи
тресетом,	
микроелем
на	овој	вар
микроелем
	

КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

ПОГОДН

а	Сикирић,	Ве
Ферд

а	земљиште,	
онтакт:	biljan

ЦИЉЕВИ:	 Зa	
оварајућег	 су
потребан	што	
трата	 су	 тр
ти	 хранљиве
,	2002;	Бјелић
перлитом,	ве

ковић,	2002;	М
м	 раду	 су	 вр
њу	 расада	 пап
различитих	до
е	произведе	д
ан	другим	ком

АЛ	И	МЕТОД:
за	земљиште
и	 тресет“	 (Д
	 мере	 неге	 р
на	свака	2	дан
трајала	 до	
и	биљке:	виси

И	 И	 ЗАКЉУ
ма	 (T+NPK),	 (
јвећа	 висина	
22cm	 и	 (T+N
лни	 супстрат	
исина	надзем
дности	 одго
%CaCO3)	и		(T+
о	код	контрол
e).	 Посматрај
e)	 i	 (T+NPK+6
листова,	док
крупног	зеоли
кама	на	варија
ругима	варија
и	 биолошки	
оплемењени	

мената	није	им
ријанти	форм
ментима	треба

РЕЧИ:	Пештер

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

НОСТ	ОПЛЕМ
ЗА	ГАЈЕЊ

есна	Мрвић,	Н
динандо	Марг

Београд,	СР	С
na‐s@sbb.rs;		b

производњу	
упстрата	 је	 в
квалитетнији
есети,	 али	 з
е	 материје	 у
ћ	и	сар.,	2009)
ермикулитом
Момировић,	20
ршена	 	 испи
прике	 на	 бази
оза	CaCO3,	ка
домаћи,	најпо
мерцијалним,

	 Оглед	 је	 пос
е	у	Београду,	с
Далас‐Тутин).
расада:	 залив
на	обичном	во
фазе	 стварањ
ина,	број	лист

УЧАК:	 Изгле
(T+NPK+me)	 и
надземног	 д
NPK+me)	 ‐	 2
–	 контрола,	

мног	дела	изно
оварају	 стан
+NPK+	me	+1%
ле.	Такође,	на
јући	 број	 ли
6%	 крупни	 з
	су	контрола	
ита	имали	у	п
антама	(Т+NP
антама,	док	к
индикатори
само	 са	 NP

мало	позитив
иран	мало	ве
а	уврстити	у	н

рски	тресет;	су

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

МЕЊЕНОГ	ПЕ
ЊЕ	РАСАДА	П

	

Никола	Кокови
гарино,	Мирос

рбија	
iljana.sikiric@

расада	 у	 са
веома	 значаја
и	супстрат	(М
због	 њихове
уношењем	 м
.	Ради	што	бо
м,	песком,	 стру
011).		
итивања	 разл
и	 „Пештерско
о	и	микроеле
овољнији	супс
,	увозним	супс

стављен	 среди
са	18	варијант
.	 Током	 изво
вање,	 засењи
одом	до	оптим
ња	 цветних	
ова,	дужина	к

ед	 биљака	 п
и	 (T+NPK+	 6%
дела	 биљке	 о
1,17	 cm,	 шт
док	 је	 на	 вар
осила	16,17	cm
ндардном	 р
%CaCO3+6%	к
ајвећа	дужина
истова	 код	 р
зеолит)	 су	 им
(комерцијалн
просеку	близу
PK),	 (Т+NPK+	
код	неких	још	
и	 су	 испоље
PK	 ђубривом
вног	ефекта	н
ећи	број	цвет
наредна	истра

упстрат;	папр

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

ШТЕРСКОГ	Т
ПАПРИКЕ	

ић,	Оливера	С
слав	Миладин

@soilinst.rs	

временој	 кон
ан,	 јер	 је	 за	
Марковић,	200
е	 споре	 мин
минералног	 и
ољих	водно‐ва
уготином,	зео

личитих	 суп
ог“	 тресета	 и
емената	и	пер
страт,	доброг
стратима.								

ином	 јула	 20
ти	и	6	понављ
ођења	 експе
ивање	 и	 про
малног	нивоа
пупољака.	 М
корена	и	број	

показује	 да	
%	 крупни	 зе
стварена	 је	 н
то	 је	 за	 60‐6
ријанти	 (T+N
m,	односно,	за
расаду	 папр
крупног	зеоли
а	корена	 је	из
расада	 папри
мале	 уобичај
ни	супстрат)	и
у	7	листова.	Пр
mе)	после	37
нису	били	фо
ени	 код	 вар
м,	 односно	 с
а	дужину	биљ
них	пупољак
аживањима.		

рика;	зеолит;	м

и опасности“ 

схране биљака, 

ТРЕСЕТА		

тајковић	Срб
новић	

нтејнерској	 п
развој	 корен
02).	Основна	к
нерализације,	
или	 органск
аздушних	осо
олитом	(Sawa

пстрата	 за	 ко
и	 зеолита	 из	
рлита	(18	трет
г	квалитета,	к
																											

18.	 године	 у	
љања.	Коришћ
римента	 кор
ветравање.	 З
а	влажности.	П
Мерени	 су	 м
цветних	пупо

је	 хабитус	 п
еолит)	 већи	 у
на	 варијантам
66%	 више	 у	
NPK+	 6%	 круп
а	22	%	више	о
рике.	 На	 в
ита)	постигну
змерена	на	ва
ике	 варијант
ене	 вредност
и	варијанта	N
рви	пупољци	
7	дана,	а	посл
ормирани.	
ријанти	 са	 п
са	 NPK+	 me
љке	и	број	лис
а,	 због	чега	в

микроелемен

 

иновић,		

производњи,	
на	 у	 малом	
компонента	
морају	 се	

ог	 ђубрива	
бина	тресет	
an	and	Eissa,	

онтејнерску	
Сланаца,	 уз	
тманa).	Циљ	
који	ће	бити	
										

стакленику	
ћен	је	тамни	
ришћене	 су	
Заливање	 је	
Производња	
морфолошки	
ољака.	

паприке	 на	
у	 односу	 на	
ма	 (T+NPK),	
односу	 на	

пни	 зеолит)	
од	контролe.	
варијантама		
та	је	слична	
ар.	 (T+NPK),	
е:	 (T+NPK),	
ти	 за	 добар	
NPK+	me+1%	
појавили	су	
ле	неколико	

пештерским	
.	 Додавање	
стова,	али	је	
варијанте	 са	

нти		
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П

	

	

аУниверзит
бУниверзит
*аутор	за	к
	

УВОД	 И	
биогеохеми
екосистема
анализиран
шума	у	неп
	

МАТЕРИЈА
шуме	 (Frax
Fraxino‐Que
флувисол	 о
HNO3	 +	 H2O
подручју	от
морфологи
јединице	 з
метала	 	 ра
”Vista	 Pro”
приступачн
атомском	
техником;	Д
плазме	ICP‐
	

РЕЗУЛТАТ
границама	
разлика	 у	
Изузетак	 ј
граничних	
земљишта,	
никла	 изно
укупном	 (у
хемијског	п
	

КЉУЧНЕ	Р
хигрофилн
	
	
	
	
	
	
	

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

ПРИСТУПАЧН
НА	ПОДР

Весн
Ра

тет	у	Београду
тет	у	Новом	С
онтакт:	predr

ЦИЉЕВИ:	
ијски	 циклус
а	 доприноси	
н	је	садржај		C
плавном	делу	

АЛ	И	МЕТОД:	
xuneto‐Querce
ercetum	 robor
одређен	 је	 ук
O2),	 	 као	 и	 пр
творени	су	пе
ија,	 односно	
земљишта.	 Од
азарањем	 	 са	
”‐	 Varian;	 мет
них	 количина	
	 апсорпцион
ДМ	8/1‐3‐023
‐OES.	

И	И	ЗАКЉУЧ
максимално	д
садржају	 о
е	 само	 садр
концетрациј
према	Служб
оси	 3,65	 mgk
у	 просеку	 6,2
порекла.		

РЕЧИ:	штетни
е	шуме	

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

НОСТ	ШТЕТН
РУЧЈУ	ЛУЖЊ

на	Николић	Јо
адован	Савићб

у,	Шумарски	Ф
аду,	Пољопри
rag.miljkovic@

Загађујуће	
с	 и	 равноте
и	 ваздушна

Cu,	Zn,	As,	Mn,	
Равног	Срема

На	подручју	
etum	 typicum,
ris	 caricetosu
купан	 садржај
риступачан	 с
едолошки	про
извршено	 је
дређивање	 	 у
концентрова
тодом	 индуко
микроелеме

ном	 	 спектро
3,	на	апарату	

ЧАК:	Резултат
дозвољених	в
вих	 елемена
жај	 укупног	
ја	 	 и	 износ
беном	Гласник
kg‐1.	 Низак	 пр
4%	 )	 указује	

и	микроелемен

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

НИХ	МИКРОЕ
ЊАКОВИХ	ШУ

окановића,	Пр
б,	Снежана	Бел

Факултет		
ивредни	факул
@sfb.bg.ac.rs	

материје	 у	
ежу	 екосисте
а	 депозиција	
Co,	Pb,	Cd	и	Ni
а	у	шумским	у

Равног	 Срем
	 Fraxineto‐Qu
m	 remotae)	
ј	 наведених	 м
адржај	 ових	
офили	и	описа
е	 индентифи
укупних	 	 кол
аном	 азотном
оване	 куплов
ната	 и	 тешк
офотометру,	
”Vista	Pro”‐	Va

ти	указују	да	
вредности	(Sl.
ата	 између	 и
никла	 у	 ис
и	 у	 просеку
ку	РС	30/2018
роцентуални	 у
да	 је	 садржа

нти;	приступа

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

ЛЕМЕНАТА	У
УМА	У	РАВНО

едраг	Миљко
лановић	Сими

лтет,		

земљишту	
ема.	 Загађењ
загађујућих	
i	у	земљишту	
управама	„Мор

а	 у	 оквиру	 тр
uercetum	 robo
на	 хидромор
микроелемена
елемената	 (E
ана	је	њихова	
ковање	 типо
личина	 	 микр
м	 киселином	
ване	 плазме	
их	 метала	 ек
	 ”Spektra‐60
arian,	методо

је	садржај	ан
.	Glasnik,	2018
истраживаних
питиваним	 у
у	 58,47	 mgkg
8),	док	средња
удео	 приступ
ај	 овог	 елемен

ачност;	флуви

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

У	ФЛУВИСОЛ
М	СРЕМУ	

вића,		
ић	а	

нарушавају	
њу	 земљишт
материја.	 У	
на	подручју	л
ровић“	и	„Виш

ри	најзаступљ
oris	 aceretosu
рфном	 земљ
ата	 и	 тешких
EDTA).	 На	 ист
спољашња	и	
ова	 шума	 и	
роелемената	
одређено	 је	
ICP	 ‐	 OES;	
кстракцијом	
0”‐	 	 Varian,	
м	индуковане

нализираних	е
8),	као	и	да	нем
х	 шумских	 а
узорцима	 кој
g‐1	 (гранична
а	вредност	пр
пачног	 садрж
нтa,	 најверов

исол;	Равни	Ср
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У			

природни	
та	 шумских	
овом	 раду	

лужњакових	
шњићево“.		

љенија	 типа	
um,	 Carpino‐
љишту	 типа	
х	 метала	 (cc	
траживаном	
унутрашња	
системских	
	 и	 	 тешких		
на	 апарату	
Одређивање	
са	 EDTA	 на	
	 пламеном		
е	купловане	

елемената	у	
ма	битнијих	
асоцијација.	
ји	 је	 изнад	
а	 35	 mgkg‐1	
риступачног	
жаја	 никла	 у	
ватније,	 гео‐

рем,	
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УТИЦА

	

Ана

	

аИнститут	з
истраживањ
бУниверзит
хербологиј
*аутор	за	к
	

УВОД	И	 ЦИ
као	 што	 су
земљишна	
истраживањ
киселост	зе
	

МАТЕРИJА
систем,	 у	 ч
(багремова
фолија	и	ср
локалитету
третмана	 у
редовно	 ук
гајеним	усе
реакцију	 зе
различите	
поставке	м
након	 по
потенциоме
процедури.
	

РЕЗУЛТАТИ
реакције	 зе
приликом	
заједнички
само	у	повр
употребом	
само	испод
расли.	Наве
да	тестиран
на	 значајн
повећање	 а
говори	да	п
он	 на	 овом
глине),	није
	

КЉУЧНЕ	Р
	

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

АЈ	МАЛЧЕВА	Н
У

а	Драгумилоа*
Вл

за	проучавањ
ња	и	развој,	Б
тет	у	Београду
у,	Београд,	Ср
онтакт:	amatk

ИЉЕВИ:	 Кор
у	 очување	 зе
микрофлора
ња	 је	био	пра
емљишта	тип

АЛ	И	МЕТОД:	
четири	 понав
а	пиљевина	и	
ребрна‐браон	
у	 у	 околини	
у	 оквиру	 кој
клањани	 око
евом.	Малчеви
емљишта	 пос
дубине	 (0‐5,

малчева),	 а	 др
оставке	 мал
етријски,	 у	 с
.		

И	 И	 ЗАКЉУЧ
емљишта	 ни	 н
праћења	 дуг
и	 ефекат	 није
ршинском	сло
оба	 синтети

д	црне	"агроте
едене	промен
ни	малчеви	у	
ну	 промену	 р
ацидитета	 у	
постоји	извес
м	 типу	 земљи
е	манифестов

РЕЧИ:	малч;	pH

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

НА	АКТИВНУ
У	ПИТОМОЈ	Н

*,	Татјана	Мар
ладимир	Фил

ње	лековитог	б
Београд,	Србиј
у,	Пољопривр
рбија		
kovic@mocbilj

ишћење	 малч
емљушне	 вла
а,	 као	 и	 темп
аћење	утицај	
а	чернозем	на

Експеримент
вљања.	 Третм
суве	иглице	
фолија)	поста
Панчева	 (јуж
јих	 нису	 пос
павањем,	 док
и	су	поставље
сматрао	 у	 дв
,	 5‐10	 и	 10‐1
руго	 узоркова
лчева).	 Реак
суспензији	 зем

ЧАК:	 Шест	 м
на	 једној	 испи
горочног	 ефе
	 показао	 знач
оју	земљишта
ичка	 малча,	 д
екстил"	фолиј
не	реакције	су
гајењу	питом
реакције	 оран
површинских
сни	потенција
ишта	 који	 са
вао	у	дубљим	

H	вредност;	п

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

У	И	СУПСТИТА
НАНИ	(MENTH

рковића,	Драга
липовића,	Драг

биља	"Др	Јоси
ја	
редни	факулте

ja.rs	

чева	 може	 ут
аге,	 смањење	
пературне	 пр
различитих	
а	нижој	речно

тални	дизајн	
мани	 за	 сузб
бора)	и	два	си
ављени	у	огле
жни	 Банат).	 У	
стављени	 мал
к	 су	 у	 друго
ени	у	пролеће
ва	 периода.	 П
15	 cm),	 урађе
ање	 je	 урађен
кција	 земљи
мљиште/H2O	

есеци	 после	
итиваној	 дуб
кта	 малча	 и	
чајност.	 Посл
а	(0	–	5	cm).	Ак
док	 се	 супсти
је	у	поређењу
у	у	интервалу	
ме	нане,	током
ничног	 као	 н
х	 0	 –	 5	 cm,	 о
ал	ацидифика
адржи	 велики
слојевима	зем

питома	нана;	ф

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

АЦИОНУ	КИС
HA	PIPERITA	L

ана	Божићб,	Са
гоја	Раданови

иф	Панчић",	Од

ет,	Катедра	за

тицати	 на	 кар
евапорације
омене	 у	 оран
малчева	на	 а
ој	тераси,	са	зн

огледа	 је	 би
бијање	 корова
интетичка	ма
еду	питоме	на
оглед	 су	 укљ
лчеви;	 у	 једн
ј	 корови	 сло
е	2016.	године
Прво	 узорков
ено	 је	 у	 јесен
но	 у	 пролеће	
ишта	 (pH	 в
и	 KCl	 (1	 :	

примене	 мал
ини.	 Значајне
дубине	 на	 р

ле	 две	 године
ктивна	кисело
туционa	 кисе
у	са	контролом
0,41	–	0,47	pH
м	двогодишњ
ни	 дубљих	 с
остварено	 под
ације	код	ових
и	 колоидни	 к
мљишта.		

фолија;	орган

и опасности“ 

схране биљака, 

СЕЛОСТ	ЗЕМЉ
L.)	

ава	Врбничан
ића	

дсек	за	пољоп

а	пестициде	и

рактеристике
е,	 плодност	 з
ничном	 слоју
активну	и	 суп
нацима	оглеја

о	 потпуно	 сл
а	 су	 били,	 дв
алча	(црна	"аг
ане	(Mentha	p
ључене	 и	 два
ној	 контроли
ободно	 расли
е,	док	се	њихо
ање	 земљиш
н	 2016.	 (6	 ме
2018.	 године
вредност)	 од
2,5),	 према	 с

лчева	 није	 би
е	 разлике	 су	
реакцију	 земљ
е,	 реакција	 се
ост	(pH/H2O)	
елост	 (pH/KC
м	где	су	коров
H	јединице.	М
њег	периода	ни
слојева	 земљи
д	 два	 сиснети
х	малч	матери
комплекс	 (ви

ски	малч.	

 

ЉИШТА		

нинб,		

привредна	

и	

е	 земљишта,	
емљишта	 и	
у.	 Циљ	 овог	
пститациону	
авања.		

лучајан	 блок	
ва	 органска	
гротекстил"	
iperita	L.)	на	
а	 контролна	
и	 су	 корови	
и	 заједно	 са	
ов	утицај	на		
шта,	 	 на	 три	
есеци	 након	
е	 (24	месеца	
дређена	 је	
стандардној	

ило	 промене	
забележене	
љишта,	 док	
	 променила	
се	повећала	
CI)	 повећала	
ви	слободно	
Може	се	рећи	
ису	утицали	
ишта.	 Мало	
ичка	 малча,	
ијала	али	се	
ише	 од	 40%	
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УВОД	И	ЦИ
примене	ме
солоњеца.	
комплексне
киселина	 у
Пошло	 се	 о
садржај,	ди
	

МАТЕРИЈАЛ
хумуса,	 екс
Укупни	 C	
земљишта	
растворљи
угљеник	 и	
методом	 Т
одређена	 је
припремље
хуминских	
утврђен	је	м
	

РЕЗУЛТАТИ
мелиоратив
повезаних	с
садржаја	ху
густина	 ху
Њихов	садр
хуминских	к
износио	 од
адсорбован
контролне	
у	 односу	 н
доминирају
кондензаци
киселина.П
а	 однос	 (Е4
ароматичн
зрелије	 хум
оптичких	 г
варијанти.	Н
износи	2,86
указује	 на	 в
цикличном
	

КЉУЧНЕ	 Р
коагулациј

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

УТИЦАЈ	МЕЛИ

Бели

ет	у	Новом	Сад
о	
онтакт:	belicm

ИЉЕВИ:	У	овом
елиоративних
Садржај	 и	 св
е	мелиоратив
у	 реакцијама	
од	 хипотезе	
истрибуцију	и	

Л	И	МЕТОД:	И
стракција	 фр
(хуминских	
смешом	 0,1М
ва	у	минералн
угљеник	 у	 ек
Тјурина	 у	 мод
е	 помоћу	 спе
ен	 је	 методом
киселина	пр
методомпо	ме

И	 И	 ЗАКЉУЧ
вне	мере	пове
са	калцијумом
умуса	по	прав
уминских	 кис
ржај	код	мел
киселина,	а	ко
д	 5,01	 до	 13,2
ног	калцијума
варијанте	сам
на	 фулво	 ки
у	 над	 хуминс
ије	 ароматич
Повећањем	на
4:Е6	 )	 је	 ужи.	
ог	 језгра	и	ка
минске	 кисел
густина	 се	 мо
Наиме,	однос	
6	и	3,46,	а	у	ис
већу	 оптичку	
м	‐	ароматично

РЕЧИ:	 мелио
е,	солоњец	

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

ИОРАТИВНИХ
ХУМИНСКИХ

ћ	Миливој,	Не

у,	Пољопривре

@polj.uns.ac.rs

м	раду	приказ
х	мера	на	сас
војства	 хумус
вне	мере,	има
јонске	 разме
да	 ће	 вишего
квалитативн

Истраживања	с
ракција	 хумус
и	 фулво	 ки

М	 Nа‐	 пирофо
ним	киселина
кстрактима,	 од
дификацији	
ектрофотомет
м	 Кононове.	
ема	коагулац
етоди	Кононо

ЧАК:	 У	 слојев
ећан	је	садржа
м	у	односу	на	
вилу	се	повећ
селина,	 а	 так
иорисаних	ва
од	контролне	в
5%.	 Позитивн
а	и	садржаја	х
мо	у	површин
иселине,	 а	 у	
ским.	 Оптичк
чног	 језгра,	 о
аведеног	одно
Код	млађих	 х
арактеришу	с
лине	 и	 имају	
огу	 констато
Е4:Е6	код	мел
стим	слојевим
густину	 хумин
ом	везом,	у	од

оративне	 ме

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

Х	МЕРА	НА	СА
Х	КИСЕЛИНА

	

ешић	Љиљана
	

едни	факултет

s	

ани	су	резулта
став	хумуса	и	
са	 у	 слојевим
а	посебан	зна
ене	 и	 утицаја
одишње	 дејст
ни	састав	орга

су	обављена	у	
сних	 материј
иселина)	 је	 и
осфата	 и	 0,1М
ама,	екстракц
дносно	 фракц
Симакова.	 Оп
тра	 UNИCAM	
Праг	 коагула
цији	под	дејст
ове.	

има	 варијант
ај	хуминских	
њихов	садржа
ћава	и	величи
кође	 се	 смањ
аријанти	 је	би
варијанте	садр
на	 корелација
хуминских	ки
нском	слоју	ху
дубљим	 сло

ка	 густина	 ху
односно	 на	
оса	већа	је	и	о
хуминских	 ки
се	мањом	опт
шири	 однос	 Е
вати	 само	 у	
иорисаног	зем
ма	контролне	
нских	 киселин
дносу	на	хуми

ре,	 оптичка	

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

АСТАВ	ХУМУС
А	СОЛОЊЕЦА

а,	Ћирић	Влад

т,	Департман	з

ати	истражива
карактерист

ма	 солоњеца	
чај,	ако	се	им
а	 на	 адсорпти
тво	 мелиорат
анске	матрије

оквиру	оглед
ја	 методом	 К
издвојен	 неп
М	 Na‐хидрокс
цијом	земљиш
ијама	 хумусни
птичка	 густи
SP‐600.	 Раств
ације,	 односн
твом	раличит

и	 земљишта	
киселина	и	у
ај	код	контрол
ина	односа	Ch
њује	 и	 удео	 л
ио	у	интервал
ржај	фракције	
а	 (r=0,69)	 утвр
иселина	повез
уминске	кисел
ојевима	 (10‐5
уминских	 кис
природу	 грађ
оптичка	густи
иселина	 нижи
тичком	густин
Е4:Е6.	 Извесне
површинским
мљишта	у	сло
варијанте	3,3
на,	 које	 садрже
инске	киселин

густина	 хум

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

СА	И	ОСОБИН
А	

димир	

за	ратарство	и	

ања	утицаја	ви
ике	хумински
на	 којем	 су	

ма	у	виду	улог
ивна	 својства
тивних	 мера	
	по	слојевима

ног	поља	"Кум
Кононове	 и	
посредном	 ек
сида.	 Органск
шта	са	0,1	M	H2

их	 материја,	 б
ина	 хумински
вор	 хумински
но	 осетљивос
тих	концентр

на	 којима	 су	
удео	хумински
лне	варијанте
h:Cf	 ,	повећава
лакомобилни
лу	од	20	до	4
повезане	са	ка
рђена	 је	 изме
заних	са	калц
лине	су	више	
50	 cm)	 фулв
елина	 указује
ђе	 молекула	
ина	хумински
и	 је	 степен	 ко
ном,	у	односу
е	 разлике	 у	 в
м	 слојевима	 и
ојевима	(0‐10	
31	и	3,65.	Ужи	
е	 нешто	 више
не	контролне	

минских	 кисе
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ишегодишње	
их	киселина	
примењене	
га	хумусних	
а	 земљишта.	
утицати	 на	
а	земљишта.	

мане".	Састав	
Бјелчикове.	
кстракцијом	
ка	 материја	
2SO4.	Укупни	
бихроматном	
их	 киселина	
их	 киселина	
ст	 молекула	
ација	CaCl2	 ,	

примењене	
их	киселина	
.	Повећањем	
а	се	оптичка	
х	 фракција.	
40%	од	суме	
алцијумом	је	
еђу	 садржаја	
ијумом.	Код	
заступљене	
о	 киселине	
е	 на	 степен	
хуминских	

их	киселина,	
ондензације	
у	на	старије,	
редностима	
испитиваних	
и	10‐20	cm)	
однос	Е4:Е6,	
е	 угљеника	 с	
варијанте.	

елина,	 праг	
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УВОД	И	ЦИ
тока	 Дунав
земљишта	
могућности
	

МАТЕРИJА
Одређене	 с
подземне	в
земљишта,	

‐		Механичк
по	 Thun‐
Tommeru

‐		Одређива
ксилола	к

‐	 Одређива
Kopeckom

‐	 	 Укупна	
земљишт

‐	 Категориј
влаге	одр

‐		Садржај	C
‐		pH	вредно
‐		Садржај	х
‐		Укупни	аз
‐		Лако	прис
‐		Ниво	под
	

РЕЗУЛТАТИ
различите	
а	самим	тим
43,52‐89,71
масе	 од	 1,3
слабо	до	ср
земљишта.	
цм	 дубине,	
подземне	 в
погодна	 за
зависна	од	
	

КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

НЕ	ЗЕМЉИШТ

тет	у	Новом	Са
а	
онтакт:	pekec

ИЉЕВИ:	 У	 ра
ва.	 Циљ	 рада	
који	 владај

и	испитаних	з

АЛ	И	МЕТОД:	
су	 физичке	 и
воде	испитано
те	су	урађене

ки	састав	‐	Пи
‐u,	 а	 текстур
up‐a;	

ање	специфич
као	инертне	т

ање	 запреми
m,	запремине	1

порозност	 (%
та	према	ЈДПЗ	
ја	 пора	 је	 одр
ређене	под	раз
CaCO3	је	одређ
ост	у	суспензи
хумуса	по	Tjur
зоз	по	методу
ступачни	фос
земне	воде	је	

И	И	ЗАКЉУЧА
форме	овог	т
м	и	различита
1%.	 Вредност
32‐1,45	 г/цм3.
редње	алкална
Највиши	нив
док	 је	 најниж
воде	 се	 крет
а	 узгој	 клонов
гранулометр

РЕЧИ:	флувисо

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

ТА	ТИПА	ФЛУ

Саша	Пек

аду,	Институт

cs@uns.ac.rs	

аду	 су	 обрађе
је	 да	 се	 при
ју	 на	 истраж
земљишта.			

Истражена	су
и	 хемијске	 к
ог	подручја.	И
е	следеће	физ

ипет	методом,
рна	 класа	 зе

чне	масе	земљ
течности,	прем

инске	 масе	 з
100	цм3,	прем

%),	 рачунски
(1997);	
ређена	 рачун
зличитим	при
ђен	волуметри
ији	земљишта
rin‐u,	у	модиф
у	Kjeldahla,		
сфор	и	калијум
	мерен	помоћ

АК:	Приметно
ипа	хидромор
а	производност
и	 специфичн
.	 Реакција	 ови
а,	док	је	садрж
во	подземне	в
жи	 ниво	 изно
тала	 од	 120	 д
ва	 црне	 топол
ијског	састав

ол;	хидромор

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

УВИСОЛ	НА	П
	

кеча*,	Марина

т	за	низијско	ш

на	 земљишта
икажу	 каракте
женом	 подр

у	земљишта	т
карактеристи
Из	отворених	
ичке	и	хемијс

,	припрема	уз
емљишта	 одр

љишта	(г/цм3
ма	ЈДПЗ	(1997

земљишта	 (г/
а	ЈДПЗ	(1997)

и	 из	 вреднос

нски	 из	 вредн
итисцима	пре
ијски	помоћу	
а	са	водом,	по
икацији	Сима

м	према	AL	ме
ћу	постављени

о	је	да	на	истра
рфног	земљиш
т.	Садржај	уку
не	 масе	 су	 би
их	 земљишта
жај	хумуса	био
воде	се	крета
сио	 од	 170‐37
до	 144	 цм.	 И
ле,	 а	 	њихова
а,	те	дубине	и

фна	земљишт

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

ПОДРУЧЈУ	СРЕ

а	Катанић		

шумарство	и	

а	 типа	флуви
еристике	 и	 х
учју	 ради	 о

типа	флувисо
ке	 ових	 земљ
педолошких	п
ске	анализе	зе

орака	за	анал
ређена	 је	 на

3)	по	методи	A
7);	

/цм3)	 по	 мет
);	

сти	 специфич

ности	 укупне	
ема	ЈДПЗ	(199
„Scheibler‐ovo
отенциометри
акова	(Симако

етоди,	Egner‐R
их	пијезомета

аженом	подру
шта,	које	одли
упног	песка	ови
иле	 од	 2,74‐2,
а	 је	 у	 граница
о	од	0,58‐1,54%
ао	за	сва	испит
70	 цм	 дубине
Испитана	 зем
а	производна	
и	динамике	кр

та;	производн

и опасности“ 

схране биљака, 

ЕДЊЕГ	ТОКА

животну	сред

сол	на	подру
хидролошки	 у
одређивања	

ол	на	левој	об
љишта	 као	 и
профила	су	уз
емљишта:	

лизу	са	Na‐пир
а	 основу	 кла

Albert‐Bogs	са

тоди	 у	 цили

чне	 и	 запрем

порозности	 и
7);	
og“	калциметр
ијски;	
ов	et	al.,	1960)

Riehm	–Domin
ара.	

учју	можемо	к
икују	различи
их	земљишта	
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1,28–1,54	г/
већа	ρb	под
1,30	и	1,28	
локацијама
пашњаке.	Т
у	односу	на
на	пашњац
25–50	цм	би
систему	1,3
значајно	 ве
запреминск
производњ
производњ
систем	 про
разлике	 из
пашњаком,
(25–50	цм)	
њена	вредн
	

КЉУЧНЕ	Р
пашњак		

„Земљишт

         Хемијски и фи
                            дег

ЦАЈ	НАЧИНА	
ВОЈВО

Мирна	Ш

тет	у	Новом	Са
во,	Нови	Сад,	С
онтакт:	mirna

ЦИЉЕВИ:	 Пло
мера	 које	 се	
ачина	 обраде	
ао	један	од	на
одност.	 Орга
азумева	 раци
утичу	на	физ
не,	интензивна
ди	утицај	орг
,	као	и	да	се	те

АЛ	И	МЕТОД:
сева	 са	 девет
Љутово	(Љ),	
(К),	 Црепаја	
‐	Тараш	(Т).	Н
њом,	једне	пар
прикопки	 у	
ка	 маса	 земљ
обијени	резулт

И	 И	 ЗАКЉУЧ
систему	 биле
/цм3	и	на	пашњ
д	пашњацима	
г/цм3.	Запрем
а	О	 (1,54	г/цм
Такође,	ρb	под
а	органску	про
има	у	односу	
ила	је	у	органс
3–1,56	г/цм3	и
ећа	 ρb	 на	 паш
ка	 маса	 паш
њу.	 На	 локаци
њи	у	односу	на
оизводње.	 У	 п
змеђу	 система
,	а	највећа	у	к
значајно	је	в

ност	под	пашњ

РЕЧИ:	сабијен

е основно при

физички процеси у з
еградације земљишт

КОРИШЋЕЊ
ОДИНИ	НА	ЗА

Штрбаца*,	Ран
Драган	Кова

аду,	Пољопри
Србија		
a.strbac@polj.u

одност,	 као	 н
примењују	 у	
земљишта,	 и
ајважнијих	по
нска	 произво
ионално	 кор
зичке,	хемијск
а	обрада	земљ
анске	и	конв
е	вредности	у

	 Узорци	 земљ
т	 локација	 у	 В
Ором	(О),	Над
(Ц);	 тип	 ри
а	свакој	локац
рцеле	под	кон
три	 понавља

љишта	 одређе
тати	обрађени

ЧАК:	 Вреднос
е	 су	 у	 границ
њацима	0,83–
1,42	и	1,39	г/
минска	маса	
м3),	Н	 (1,28	г/
д	конвенциона
оизводњу,	до
на	оба	систем
ској	производ
и	на	пашњацим
шњацима	 у	 од
њака	 је	 била
ијама	 Н	 и	 К	
а	пашњаке,	а	н
просеку	 на	 св
а	 производње
конвенционал
ећа	ρb	у	конв

њаком	значајно

ност	земљишт

Симпозијум
иродно добро –

земљишту у контек
шта, загађења и кли

ЊА	ЗЕМЉИШТ
АПРЕМИНСКУ

нко	Чабиловс
ачевића,	Маја	

ивредни	Факу

uns.ac.rs		

најважније	 и	
биљној	 прои
исхране	 биља
оказатеља	сте
одња	 предста
ишћење	 зем
ке	и	биолошк
љишта	углавно
енционалне	п
упореде	са	вре

љишта	 (укупн
Војводини	 на
даљ	(Н),	Чене
тска	 смоница
цији,	узорци	с
нвенционално
ања	 и	 из	 два
ена	 је	 помоћу
и	су	анализом	

сти	 ρb	 у	 повр
цама	 1,20–1,3
1,42	г/цм3.	На
/цм3,	у	однос
земљишта	по
/цм3)	и	Ц	 (1,4
алном	произв
к	је	на	локаци
ма	производњ
њи	у	границам
ма	1,33–1,58	г/
дносу	 на	 орг
а	 значајно	 в
утврђена	 је	
на	локацији	Н
вим	 локација
е	 и	 пашњака	
лном	систему
енционалном
о	не	разликује	

та;	органска	п

м  
– угроженост 

ксту плодности и ис
иматских промена 

ТА	И	СИСТЕМ
У	МАСУ	ЗЕМЉ

киа,	Клара	Пе
Манојловића	

лтет,	Департм

најкомплекс
изводњи,	 пре	
ака,	 наводња
епена	сабијен
авља	 систем	
љишта	 у	 ко
е	индикаторе
ом	повећава	ρb
производње	р
едностима	ρb	

но	 216)	 прику
а	 следећим	 ти
ј	(Ч);	тип	лив
а‐	 Падеј	 (П)	
су	узети	са	дв
ом	производњ
а	 слоја	 земљ
у	 цилиндара	
варијансе	у	пр

ршинском	 сло
6	 г/цм3;	 у	 ко
а	локацијама	Љ
су	на	парцеле	
од	конвенцио
41	г/цм3)	 је	зн
водњом	на	ло
ијама	Н	и	П	ут
ње.	Запреминс
ма	1,28–1,51	г
/цм3.	На	локац
ански	 систем
ећа	 и	 у	 одн
значајно	 већ
Н	значајно	већ
ама	 у	 слоју	 0
с	 тим	 да	 је	 н
у.	У	потповрш
м	систему	у	од
у	односу	на	об

производња;	

и опасности“ 

схране биљака, 

МА	ПРОИЗВОД
ЉИШТА		

тковића,		

ман	за	ратарс

није	 својство
свега	 од	 сист
вања	 и	 др.	 З
ости	земљиш
одрживе	 пољ
ојем	 агротехн
е	квалитета	зе
.	Циљ	истражи
ратарских	и	п
пашњака.	

упљени	 су	 у	
иповима	 земљ
вадска	црница
и	 на	 алувија

ве	парцеле	под
њом	и	једног	п
ишта:	 0–25	 и
по	 Копецком
рограму	Statis

оју	 земљишта
онвенционалн
Љ	и	Ч	утврђен
у	органској	п
налном	прои
начајно	већа	
кацији	О	је	зн
тврђена	знача
ска	маса	земљ
г/цм3;	у	конве
цијама	С,	Ч	и	Ц
м,	 а	 на	 локаци
носу	 на	 конв
ћа	 ρb	 у	 конве
ћа	и	у	односу	н
–25	 цм	 посто
најмања	 вред
шинском	слоју
дносу	на	орга
ба	система	про

конвенциона

 

ДЊЕ	У	

тво	и	

о	 земљишта	
тема	 гајења	
апреминска	

шта	утиче	на	
љопривреде	
ничке	 мере	
емљишта.	Са	
ивања	био	је	
повртарских	

јесен	 након	
љишта:	 тип	
а‐	Стајићево	
алном	 типу	
д	органском	
пашњака,	из	
и	 25–50	 цм.	
м	 запремине	
stica	13.		

а	 0–25	 цм	 у	
ном	 систему	
а	је	значајно	
производњи	
зводњом	на	
у	односу	на	
начајно	већа	
ајно	мања	ρb	
љишта	у	слоју	
нционалном	
Ц	утврђена	је	
ијама	 С	 и	 Ч	
енционалну	
енционалној	
на	органски	
оје	 значајне	
дност	 ρb	 под	
у	земљишта	
нски,	док	се	
оизводње.	

лни	систем;	
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УВОД	И	ЦИ
обезбеђује	
периоду	го
врши	систе
оквиру	 воћ
систем	 „кап
године	воћ
се	 свега	 2‐
системи	на
	

МАТЕРИJА
„AGROING“	
наводњава
којих	 је	 об
врста	које	с
	

РЕЗУЛТАТ
системи	 за
искључиво
модерној	п
систем	 „ка
протока,	 ра
30cm	 са	 пр
размаком	
периферна
Код	 малин
наводњава
користе	се	
фертиригац
која	се	гаји
постављају
једноредна
капљача	 на
коришћени
системима	
60cm	 са	 ка
Најчешће	к
и	 вентури	
наводњава
цевима	угр
у	 потпунос
система.	Др
инсталира	
фертиригац
КЉУЧНЕ	 Р
фертиригац

„Земљишт

Хемијски и физички
                            дег

ЧЕШЋЕ	КОРИ

ановић	ПР	АГР
онтакт:	office@

ИЉЕВИ:	Наво
лакоприступ
дине	када	нем
емима	за	наво
ћарске	 произ
п	 по	 кап“.	 У	 Р
ћњаци	заузмај
‐3%	 наводња
аводњавања	и

АЛ	 И	 МЕТОД:
обрађени	 с

ње.	У	овом	ра
бавезан	 систе
се	обрађују	у	о

И	И	ЗАКЉУЧ
а	 наводњава
	као	допунски
роизводњи	о
п	 по	 кап“	 са	
азмак	капљач
ротоком	 од	
капљача	 на	
	 пумпа,	 аутом
не	 се	 корист
ње.	 Због	 вел
системи	са	ра
ције	код	мали
и	најчешће	на	
у	 испод	 фоли
а	 и	 двореда.	
а	 10,	 15,	 20,	
и	 систем	 фер
кап	 по	 кап	 с
апацитетом	 о
коришћени	си
системом.	 Ле
ња	 кап	 по	 ка
рађују	по	два	к
сти	 ефикасан
руги	је	непов
још	 једно	 цр
ције	код	леск
РЕЧИ:	 навод
ција.	

е основно при

и процеси у земљиш
еградације земљишт

ИШЋЕНИ	СИС
ВОЋАРСК

Никола	Јова

РОИНГ,	Београ
@agroing.rs		jova

одњавање	пр
ачна	вода	биљ
ма	довољно	п
одњавање,	кој
зводње	 један
Републици	 Ср
ју	4,8%	површ
ава.	 Циљ	 рад
и	фертиригаци

:	 На	 основу	 и
су	 подаци	 о
аду	су	наведен
м	 наводњава
овом	раду	су,	

ЧАК:	Са	аспект
ње	 су	 кап	 п
и	системи	уз	с
вих	воћних	в
цевима	 од	 п
ча	по	подацим
2l/h.	 Код	 теш
50cm.	 Најче
матски	 систе
те	 системи	 н
лике	 разновр
азмаком	капљ
ине	 је:	вентур
фолији	где	се
ије.	 Постоје	 д
У	 зависности
30cm,	 и	 прот

ртиригације	 је
са	 полиетиле
од	 2	 и	 4l/h.	 Ц
истем	фертири
еска,	 воћна	 в
ап.	 Најзаступљ
капљача	по	ст
н	 код	 леске	 и
ољно	коришћ
рево	 у	 реду	 са
е	су:	вентури	
дњавање;	 сис

Симпозијум
иродно добро –

шту у контексту пл
шта, загађења и кли

СТЕМИ	НАВОД
КИХ	КУЛТУРА

ановића*,	Дуња

ад,	Србија		
anovic.nikola99

едставља	тех
љкама,	а	у	циљ
падавина	и	збо
ји	чине	компл
н	 од	 најефик
рбији,	 а	 на	 ос
шина	укупног
а	 је	 да	 се	 пр
ије	воћарских

интерних	 баз
о	 	 најчешће
не	воћне	врст
ања	 као	 агрот
боровница,	м

та	наводњава
по	 кап.	 Кори
системе	кап	п
рста	нису	у	п
полиетилена	 с
ма	фирме	 „AT
шких	 глинов
шћи	 системи
м	фертирига
наводњавања	
рсности	 сорти
љача	од	15cm	
ри	систем,	пе
е	искључиво	к
две	 врсте	 фол
и	 од	 начина	 у
тока	 од	 5‐15
е	 вентури	 си
нским	 цевим
Цеви	 се	 поста
игације	код	ја
врста	 код	 кој
љенији	 систе
таблу	са	прото
из	 два	 разлог
ћење	код	лако
а	 убушивање
цев	и	перифе
теми	 за	 нав

м  
– угроженост 

лодности и исхране 
иматских промена  

ДЊАВАЊА	И
А	У	СРБИЈИ	

а	Безаревићa	

91@gmail.com	

хничку	и	мели
љу	постизања
ог	повећања	п
лекс	аготехни
каснијих	 сист
снову	 пописа
г	пољопривре
рикаже	 који	
х	култура	у	Ре

за	 фирме	 „AT
е	 коришћени
те	које	се	најч
техничка	 мер
малина,	јагода

ња	воћних	вр
исте	 се	 и	 си
по	кап.	Остали
примени.	Код	
са	 уграђеним
TP	 IRRIGATIO
витих	 земљиш
и	 фертиригац
ције	 регулаци
са	 чврстим	
и	 малине	 и	
до	50cm.	Најч
ериферна	пум
користе	траке
лија	 које	 се	
узгоја	 корист
	 литара	 по	 д
истем.	 Јабука	
а	 и	 уграђени
ављају	 у	 шпа
абуке	је:	периф
е	 се	 користе
ем	 је	 са	 цевим
оком	од	2l/h	и
га.	 Први,	 због
опропусних	з
м	 по	 два	 кап
ерна	пумпа.	
одњавање;	 к

и опасности“ 

биљака,                  
                                 

И	ФЕРТИРИГА

	

иоративну	ме
а	оптималне	в
приноса.	Наво
ичких	и	други
тема	 за	 навод
а	 пољопривре
едног	земљиш
су	 најчешће	
публици	Срби

TP	 IRRIGATION
им	 врстама	
чешће	гаје	у	С
ра.	 Наводњав
а,	јабука	и	леск

рста	најчешће	
истеми	 орош
и	системи	нав
боровнице	се
м	 капљачима	
N“	 је	 у	 90%	с
шта	 се	 корис
ције	 код	 бор
ијом	 pH	 и	 EC
цревима	 и	
њиховог	 нач
чешће	коришћ
мпа.	 Јагода	 је	в
е	за	наводњав
користе	 за	 у
те	 се	 траке	 с
дужном	 метру
се	 најчешће	

им	 капљачина
лир	 на	 висин
ферном	пумп
	 наразличити
ма	 без	 капља
или	4l/h.	Овај	
г	 разгранатог
емљишта,	где
пљача.	 Најчеш

кап	 по	 кап;	 	
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АЦИЈЕ		

еру	којом	се	
влажности	у	
одњавање	се	
их	система.	У	
дњавање	 је	
еде	 из	 2012.	
шта,	од	чега	
коришћени	
ији.	

N“	 и	 фирме	
система	 за	
Србији	и	код	
ање	 воћних	
ка.		

коришћени	
шавања,	 али	
одњавања	у	
е	примењује	
различитог	
случајева	на	
сте	 цеви	 са	
ровнице	 су:	
C	 вредности.	
тракама	 за	
чина	 садње,	
ћени	систем	
воћна	врста	
вање	које	се	
узгој	 јагода,	
са	 размаком	
у.	 Најчешће	
наводњава	

а	 на	 50cm	 и	
ну	 од	 50cm.	
ом,	дозером	
ији	 системи	
ача	 где	 се	 у	
систем	није	
г	 кореновог	
е	мора	да	се	
шћи	 системи	

воћарство;	
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УВОД	 И	 Ц
хазардни	 м
непосредно
плодног	по
загађења	 и
депонија	 п
финих	 чес
излуживањ
представља
Упркос	 вео
лимитирају
брзорастућ
заједнице	 н
вегетација	
хемијских	к
колонизаци
сумира	резу
пепела	токо
	

МАТЕРИJА
карактерист
студије,	 у	к
промене	ан
процеса.	У	т
грануломет
pH,	 салини
однос	[C/N]
у	различит
	

РЕЗУЛТАТ
хемијских	к
органске	 м
физичких	о
повећање	ф
развој	капи
cmol/kg),	см
повећање	с
сужавање	њ
калијума	и
површинск
биолошко‐т
органски	д
вегетације.	
разумевањ
бити	од	суш
КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

                             Ге

Ј	РАЗВОЈА	ВЕГ

ћ*,	Снежана	Јари

а	екологију,	Ин
ет	у	Београду,	Б
онтакт:	olgak@

ЦИЉЕВИ:	 Пе
материјал	 ко
ом	 окружењу
ољопривредн
и	 еколошки	 р
пепела	 клима
стица	 пепела
њу	токсичних	
а	 једно	 од	 на
ома	 неповољн
у	опстанак	и	
ћих,	 толерант
на	 депонијам
доприноси	 п
карактеристи
ију	 бројних	 б
ултате	досадаш
ом	процеса	рев

АЛ	 И	 МЕТОД
тика	 пепела	 т
којима	се	ови
нализираних	п
ту	сврху,	анал
тријских	фрак
тет	 [EC],	 тота
],	као	и	садрж
им	фазама	ре

И	И	ЗАКЉУЧ
карактеристик
материје	 у	 пов
особина	пепел
фракције	глине
иларности	и	аг
мањење	pH	(с
садржаја	укуп
њиховог	однос
	фосфора	дос
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.	Урађена	је	п
ghting	 (IDW)	
штине	Бачки	

здвајања	кара
мних	 вода,	 у
ама.	 Уз	 помоћ
нисања	 посеб
еске	 и	 шећерн
ограничавају
је	 за	 гајење	
док	 је	 за	 га
но	повољно.	
овац	садржи	с
понентином	з
овољавајућих	
љне	врсте.	На	
о	 погодност
зводње	 уз	 мо

ности;	рејониз

и опасности“ 

о земљишту 

–	РЕШЕЊЕ	„С

на	Маринкови
Гаврићб		

и	агроекологи

а	за	електрое

система	 кла
итетних	 крит
ног	 рекогнос
фарме	 поста
ње	 профитаб
и	доношење	

мењених	 инфо

сваког	 десe
обрађено	 је	 ук
зорак	 прате	
ака	 садрже	 и
аду	података	к
stical	Analyst	1
е	 као	 подлоге
просторна	инт
и	 направљен
Петровац.		

актеристика	з
утврђене	 су	 с
ћ	 ГИС	 алата	 g
бних	 критери
не	 репе),	 уз	 д
ући	фактор	св
леске	 46%	

ајење	 шећерн

софтверски	пр
за	индентифи
зона	 пољо

основу	овог	с
ти	 гајења	
огућност	 мод

ација	биљне	п

 

СКУП“	

ића,		

ију,	Нови	

нергетику	

асификације	
теријума.	 Уз	
сцирања	 и	
аје	 широко	
билности	 и	
стратешких	
ормационих	

eтог	 узорка	
купно	 1.456	
просторне	

и	 податке	 о	
коришћен	је	
10.	У	ГИС	су	
е:	 геолошка,	
терполација	
не	 су	 карте	

земљишта	у	
статистички	
geostatistical	
ијума	 карти	
дефинисање	
врстава	дату	
посматране	
не	 репе	 5%	

регледник	у	
икацију	како	
опривредног	
софтверског	
са	 аспекта	
делирања	 и	

производње;	



 
 

                           

аУниверзите
Република	С
б	 Универзит
Београд‐Зем
*аутор	за	кон
	

УВОД	 И	 Ц
природних
његовог	ко
оствaреним
земљишту	
у	 временск
остваривањ
анализа	мог
различитих
пре	 свега,	
земљишта	
	

МАТЕРИJА
подразумев
експроприј
подразумев
израчунава
коришћења
садашњу	вр
њена	 висин
ризиком.	 П
основа	 за	 и
Након	дефи
хектару	 зе
проценити	
	

РЕЗУЛТАТ
различите	
средстава	у
потребно	
инвестициј
од	века	кор
износи	 отпл
Трошкови	 к
расту,	 јер	п
периоду.	 П
позајмљени
земљишта,	
И	при	задов
кредит	у	од
обзиром	на
који	утичу	
то	је	и	за	сва
КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

                                 

МО

ет	у	Београду,	П
рбија	
тет	 у	 Београду
мун,	Република	С
нтакт:	zokas@a

ИЉЕВИ:	 Про
х	својстава,	так
оришћења.	Еко
м	 економским
одвија.	Плани
ком	 интервал
ња	 планираних
гућности	и	по
х	метода.	Утвр
у	 смислу	 и
у	зависности	

АЛ	 И	 МЕТОД:
ва	 да	 се	 пол
јације	 по	 јед
ва	 се	 бруто	
ањем	 суме	 ди
а	 земљишта,	
редност.	Понд
на	 је	 одређен
Процењена	 бр
израчунавање
инисања	 свих
мљишта	 мет
доста	реалну

И	 И	 ЗАКЉУ
сврхе	у	пракс
у	пољопривре
узети	 у	 обз
ја	у	куповину
ришћења	инв
лате	 постају	м
капитала	 у	 фо
позајмљени	к
При	 томе	 тре
им	 капиталом
годишњи	изн
вољавајућем	ст
дређеним	окол
а	различите	бр
на	поступак	
аку	парцелу	зе
РЕЧИ:	пољопр

е основно при

           Безбедност и

ОГУЋНОСТИ	
ПОЉОПРИ

Зорица	Сре

Пољопривредни

у,	 Пољопривре
Србија	
agrif.bg.ac.rs	

оцена	 вредно
ко	и	због	зако
ономска	вало
м	 резултатим
ирање	овакве
лу	 од	 20	 до	 3
х	 резултата.	 О
ступака	проце
рђене	су	слабо
избора	 одгова
од	његове	на

:	 Тошковни	 п
лази	 од	 утврђ
ном	 хектару.
добитак	 кој
исконтованих
а	 њима	 се	 пр
дерисана	дис
на	 висином	 н
руто	 добит	 н
е	нето	 садашњ
х	улазних	 еле
тодом	 дискон
у	вредност	јед

УЧАК:	 Вредн
си	и	сам	посту
еди.	 	Свака	па
зир	 прилико
у	земљишта	из
вестиције.	С	о
мањи,	 то	 олакш
орми	 обавезе	
апитал	са	већ
еба	 истаћи	 да
м,	 при	 релати
носи	отплате
тепену	економ
лностима	мож
ројне	организа
процене,	као	
емљишта	потр
ривредно	земљ

Симпозијум
иродно добро –

и квалитет земљиш

И	ПРОБЛЕМИ
ИВРЕДНОГ	ЗЕ

	

едојевића*,	Бо
	

и	факултет,	Инс

дни	 факултет,

сти	 земљишт
онских	пропи
оризација	пољ
ма	 у	 пољопри
е	врсте	инвест
30	 година,	 шт
Основни	 циљ	
ене	вредности
ости	и	предно
арајуће	 мето
амене,	положа

приступ	 при	
ђене	 цене	 зе
.	 При	 утврђи
ји	 се	 добија	
х	 бруто	 прил
риписује	 рези
контна	стопа
нормалне	 сто
на	 бази	 просе
ње	 вредности
емената	извр
нтованог	 новч
дног	хектара	з

новање	 пољо
упак	је	доста	с
арцела	земљи
ом	 њеног	 вр
з	кредитима,	
бзиром	да	са	
шава	 коришће
за	 камату	 за
ћим	укамаћењ
а	 у	 случају	 ф
ивно	 кратком
	по	правилу	п
мске	ефективн
же	да	проузрок
ационе,	социо
и	узимајући	у
ребно	да	се	при
љиште;	специ

м  
– угроженост 

шта                           

И	ВРЕДНОВА
ЕМЉИШТА	

ошко	Гајићб,		

ститут	за	агроек

,	 Институт	 за	

та	 је	 специфи
са	којима	се	р
љопривредног
ивредној	 про
тиција	веома	
то	 повећања	
истраживања
и	пољопривред
сти	појединих
оде	 за	 вредн
аја	и	локације	

процени	 пољ
емљишта	 кој
ивању	 принос
коришћењем

лива	 који	 се	
идуална	 вред
а	треба	да	одр
опе	 повраћаја
ечно	 остваре
и	 у	 новчаним
ши	 се	прорач
чаног	 тока.	 Н
земљишта.	

опривредног	
сложенији	у	о
ишта	има	сво
редновања.	 У
јавља	се	пери
растућим	пе
ење	 кредита	 с
а	 садашњу	 вре
њем	остаје	ве
финансирања	
м	 периоду	 отп
премашују	до
ности	инвести
кује	тешкоће	и
‐економске,	ф
у	обзир	је	сва
илагоди	метод
ифичности	и	п

и опасности“ 

                                

ЊА		

кономију,	Беогр

земљиште	 и	

ична,	 како	 зб
регулишу	про
г	земљишта	за
изводњи	 која
често	захтева
неизвесности
а	 у	 овом	 раду	
дног	земљишт
х	метода	и	дат
новање	 пољо
на	којој	се	на

љопривредног
а	 се	 користи
сне	 вредност
м	 земљишта
могу	 очекив
дност,	 такође	
ражава	цену	з
а	 на	 уложена	
не	 сетвене	 с
м	 јединицама	
чун	вредности
На	 овај	 начин

земљишта	 с
односу	на	проц
је	специфичн
У	 случају	 фи
иод	отплате	к
риодом	отпла
са	 гледишта	 л
едност	 ануите
езан	у	дужем	
куповине	 зе

плате	 и	 висо
датну	економ
иције,	плаћање
из	разлога	лик
финсијске	и	др
ака	локација	с
дологија	вредн
поступак	проц
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рад‐Земун,	

мелиорације,	

бог	 његових	
омет	и	право	
аснива	се	на	
а	 се	 на	 том	
а	пројекције	
и	 у	 погледу	
представља	
та	применом	
ти	предлози,	
привредног	
алази.	

г	 земљишта	
и	 приликом	
т	 земљишта	
.	 Добија	 се	
ати	 тпоком	
	 сведена	 на	
земљишта,	а	
средства	 и	

структуре	 је	
по	 хектару.	
и	по	 једном	
н	 је	 могуће	

се	 врши	 за	
цену	других	
ности	које	 је	
инансирања	
који	је	краћи	
ате	кредита	
ликвидности.	
ета	 кредита	
временском	
емљишта	 са	
ким	 ценама	
мску	корист.	
е	ануитета	за	
квидности.	С	
руге	фактори	
специфична,	
новања.	
цене;		
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УТИЦАЈ	
ОР

	

Радован	Са

а	Универзит
б	Универзит
*	аутор	за	к
	

УВОД	И	ЦИ
износи	 пр
обрадивих	
подручја.	
пољопривр
директном
наведених	
формирани
(често	 поте
убрзани	
мелиораци
средине	ит
је	и	компар
седиментим
земљишту.	
подручја	на
	

МАТЕРИЈА
различитих
локације	 уз
којима	 су	 и
урбаних	по
акредитова
резултати	с
	

РЕЗУЛТАТ
деоницама	
концентрац
183,0	 mg/1
12,90%.	Ове
околно	 об
утврђене	 с
0,08‐1,22%;
вредности	
земљишту,	
пољопривр
загађења,	 н
седиментим
седиментим
урбаних	по
	

КЉУЧНЕ	Р

„Земљишт

                                 

ПОЉОПРИВ
РГАНСКЕ	МАТ

авића*,	Атила	

тет	у	Новом	С
тет	у	Београд
контакт:	rassa

ИЉЕВИ:	Укуп
еко	 20.000	 к
површина	а	њ
Канали	 су	

редног	 земљи
	 упуштању	 н
утицаја	 и	 с

и	 на	 дну	 кан
енцијално	 оп
процеси	 ут
оних	 канала
тд.	Рад	треба	д
ративни	прик
ма	 у	 односу	
	Резултати	ће
а	кумулацију	

АЛ	 И	 МЕТОД
х	 мелиораци
зорковања	 ра
изложене:	 ути
одручја	(насељ
аној	 лаборато
систематизов

И	 И	 ЗАКЉУ
под	 утицај

ције	разматра
100g;	 калијум
е	концентрац
брадиво	 земљ
су	 у	 узорцима
;	 P2О5:	 4,3‐26
су	 2,1	 до	 3,1
	 односно	 1,7	
редном	 окруж
на	 повишене	
ма.	 Међутим,
ма	 много	 су	
одручја.		

РЕЧИ:	Мелиор

е основно при

                 Безбедно

РЕДЕ	И	УРБА
ТЕРИЈЕ	У	СЕД

Бездана,	Мили

Саду,	Пољопри
ду,	Шумарски	ф
a@polj.uns.ac.r

на	дужина	мр
км	 (око	 10	
њихове	појед
изложени	

ишта	 (нпр.	 ђ
непречишћени
својстава	 кум
ала	 могу	 пре
асане	 и	штет
ичу	 на	 хи
	 али	 и	 на	 к
да	укаже	на	а
каз	концентра
на	 одговара

е	омогућити	п
анализираних

Д:	 Захваћено	
ионих	 канала
азврстане	 су	
ицаји	 са	 пољ
ља	и	индустр
орији	 изврш
вани,	обрађен

УЧАК:	 У	 уз
јем	 пољопри
аних	парамета
м	 ‐	 K2O:	 3,5‐10
ције	су	у	просе
љиште	 (черно
а	 седимената
5,0	mg/100g;	
	 пута	 веће	 од
до	 2,0	 пута	

жењу.	 Евиден
концентраци
,	 у	 условима	
израженији	 у

рациони	канал

Симпозијум
иродно добро –

ност и квалитет земљ

АНИХ	ЗОНА	Н
ДИМЕНТИМА	

ица	Вранешев
	

ивредни	Факу
факултет,	Бео
rs		

реже	мелиора
m/ha).	 Ови	
ине	деонице	
процесима	
ђубрива,	 сре
их	 отпадних	
мулације	 и	 п
екомерно	 сад
тне)	 материје
идротехничку
квалитет	 и	 у
аспекте	и	разм
ација	нутријен
ајуће	 просечн
процену	ниво
х	материја	у	с

је	 и	 анали
а	 на	 подруч
у	 две	 групе	

љопривредних
ија),	(54	узор
ене	 су	 релев
и	и	приказани

зорцима	 седи
ивредних	 акт
ара:	азот	‐	N	у
07,0	 	 mg/100
еку	10‐60%	ве
озем).	 Значај
а	 из	 мелиорац
K2O:	 7,7‐382,
д	 одговарајућ
веће	 у	 односу
нтан	 је	 утица
ије	 нутријена
Војводине,	 п
у	 мелиорацио

ли;	седименти

м  
– угроженост 

љишта 

А	АКУМУЛАЦ
МЕЛИОРАЦИ

вића,	Весна	Ни

ултет,	Нови	Са
оград,	Србија	

ационих	канал
канали	 се	 у
могу	да	се	на
ерозије,	 от
дстава	 за	 за
вода	 из	 насе
повећања	 кон
држати	 нутри
е.	 Ове	 матери
у	 функциона
употребљивос
мере	овог	про
ната	и	органс
не	 вредности
оа	утицаја	пољ
седиментима.

изирано	 сто	
чју	 Војводине
у	 зависности
х	 површина	 (4
ка).	Примено
вантне	 анали
и	на	адеквата

имената	 захв
тивности	 ко
у	опсегу	0,03‐1
g;	 и	 органска
еће	од	вредно
јно	 веће	 кон
ционих	 канал
0	mg/100g;	и
ћих	 просечни
у	 на	 садржај	
ај	 пољопривр
ата	 и	 органск
процеси	 куму
оним	 канали

и;	нутријенти

и опасности“ 

ЦИЈУ	НУТРИЈ
ИОНИХ	КАНА

иколићб,	Радо

ад,	Србија	

ла	на	подручј
углавном	 пру
алазе	и	у	зона
тицаја	 и	 сп
аштиту	 итд.)
еља	 и	 индуст
нцентрације,	
ијенте,	 органс
ије	 и	њима	 из
алност	 и	
ст	 вода,	 стањ
облема.	Такођ
ске	материје	у
и	 у	 околном	
љопривредни
	

узорака	 седи
е.	 Каналске	
и	 од	 окружењ
46	 узорака)	 и
ом	стандардни
изе	 узорака,	
ан	начин.			

ваћеним	 на	
онстатоване	
1,14%;	фосфо
а	 материја	 ‐	 х
сти	карактер
нцентрације	
ла	 у	 урбаним
и	хумус:	 1,32‐
их	 вредност	 у
у	 узорцима	

реде,	 као	 изво
ке	 материје	 у
улације	 ових	
ма	 који	 су	 по

и;	органска	ма

 

ЕНАТА	И		
АЛА	

ош	Земунаца	

у	Војводине	
ужају	 преко	
ама	урбаних	
пирања	 са	
)	 	 или	 пак	
трије.	 Услед	
седименти	
ску	 и	 друге	
зазвани	 или	
ефикасност	
ње	 животне	
ђе,	циљ	рада	
у	каналским	
обрадивом	

их	и	урбаних	

имената	 из	
деонице	 и	

ња	 и	 утицаја	
или	 утицаји	
их	метода,	у	
а	 добијени	

каналским	
су	 следеће	
р	‐	P2О5:	5,2‐
хумус:	 0,18‐
истичних	за	
параметара	
м	 зонама,	 N:	
19,00%.	Ове	
у	 обрадивом	
из	 канала	 у	
ора	 расутог	
у	 каналским	
материја	 у	
од	 утицајем	

атерија	
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УВОД	И	ЦИ
којим	су	на
клима	и	др
коришћења
потенцијал
Војводине	
земљишта	
	

МАТЕРИJА
изразити	п
учешће	 че
фракција	 (
текстурних
процесе	 ер
између	 40
еродибилн
истраживањ
интерполац
Empirical	B
	

РЕЗУЛТАТ
налази	у	ка
(EF	 ≥	 40%	
(EF>50%)	
односно	ве
особинама	
(Clayic)).	По
структуру	
један	од	фа
Да	би	се	до
стале	 факт
коришћења
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ДРЖАЈ	ЕРОД
У	ФУНКЦИЈИ

Александар	Б

тет	у	Београду
х	и	водних	ре
онтакт:	aleksa
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