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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
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у Београду, Шумарски факултет, Република Србија
*аутор за контакт: ratko.ristic@sfb.bg.ac.rs
бУниверзитет

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

2

Уводна предавања по позиву

Симпозијум
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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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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

ПОРЕМ
МЕЋАЈИ У РАЗВОЈУ КОРИЈЈЕНОВОГ СИС
СТЕМА ЈЕЧМА
А У ЗАВИСНОС
СТИ ОД
КОН
НЦЕНТРАЦИЈЕ
Е МОБИЛНОГ
Г Al У ЗЕМЉИ
ИШТУ
Тихомир Преди
ић
ЈУ Пољопри
ивредни институт Републи
ике Српске, Заавод за агроек
кологију, Бањаа Лука,
Босна и Хер
рцеговина
контакт: tih
ho.predic@gm
mail.com
УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
На киселим зем
мљиштима по
оремећаји у развоју
р
јечмаа се обично
примјећују у прољеће наакон јаких зим
ма те кишнихх и хладних пр
рољећа, а ман
нифестују се
о на поједини
им дијелoвим
ма парцеле у неправилним
н
површинамаа у којима је
спорадично
видљиво зааостајање у порасту,
п
хлороза, некроза паа и потпуно су
ушење и пропаадање усјева.
Циљ рада јее да се утврди у којој фази развоја
р
јечма ови
о поремећаји
и настају и даа ли се након
појаве могу
у ублажити или
и отклонити.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Узорци земљишта за експееримент су уззети у усјевим
ма на којима
су били ви
идљиви симп
птоми поремеећаја и узимаани су поред
д биљака са р
различитим
интензитет
том поремећааја у развоју. Након анлизаа, издвојене су
с три групе уузорака које
се разликујју по киселост
ти (pH 1M KCll) и садржају мобилног
м
алу
уминијума (m
mg Al 100g‐1 –
метода по Соколову):
С
I) pH
p 4,32 – 4,13
3; Al: 2,2 – 6,4; II) pH 3,87 – 3,77;
3
Al: 14,2 – 19,3; III) pH
3,68 –3,52; Al:
A 29,1 – 34,5. Експеримент је постављен на отвореном
м пољу и у кон
нтролисаним
условима. На
Н отвореном
м пољу јечам је засијан у вегетационе
в
п
посуде
(пречн
ник 12,5 cm,
дубина 12 cm) које су постављене у земљиште на начин даа је врх посууде у нивоу
б
распоред
д) је понављаан три пута у р
различитим
земљишта парцеле. Оглеед (случајни блок
м условима, а прекидан је када су симпт
томи хлорозе и некрозе заххватили 2/3
климатским
биљака (25
5 ‐ 28 дана од
д ницања). У трећој години експеримен
нта, посуде саа видљивим
симптомим
ма су залијеваане раствором
м CaCO3 (8 t/h
ha) и прихрањ
њене са 150 k
kg/ha KAN‐a
(27% N). Наакон прeкидаа експеримент
та, посуде су пресјечене
п
по
о дужини и евидентиране
су промјенее на коријено
овом систему јечма. Оглед у контролисааним условим
ма је имао за
циљ да се утврди кадаа настају пореемећаји у раззвоју коријен
на јечма. Пост
тављен je у
посебно израђеној посуд
ди правоугаоног облика која се састоји
и од 4 одјељкаа дужине 15
убине 0,5 cm
m. Први одјељ
љак је испуњеен кварцним пијеском, а
cm, ширине 1,5 cm и ду
мљиштем I, III и III групе pH и садржаја мобилног Аl3+. У сваком одјелу су
остали зем
засијана по
о два зрна јечм
ма на дубини 2 cm. Фронтаални дио посу
уде је прекрив
вен стаклом,
а затим је цијела
ц
посуда изолована ст
тиропором дебљине 5 cm. Врх
В посуде је п
постављен у
равнини саа стиропором
м тј. била је у контакту са вањском среедином. Сваки
их 6 сати је
помјеран предњи
п
дио стиропора
с
и фотографисаане су промјеене на сјемен
ну. Оглед је
прекинут када
к
је надзем
мни дио биљкее достигао висину 2 cm.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Експериментом на от
твореном пољ
љу је утврђен
но да степен
оштећења и редукције корјеновог
к
сисстема јечма заависи од конц
центрације мо
обилног Al3+
у земљишт
ту. При концен
нтрацијама 2,2 – 6,4 mg Al 100g‐1 земљи
ишта коријено
ов систем је
без видљив
вих симптома; од 14,2 – 19,3 mg Al 100g‐1 видљиво
в
је смаањење пораста примарног
коријена и броја бочних коријенчић
ћа, док је при
и концентерац
цијама 29,1 – 34,5 mg Al
љишта утврђеена потпуна редукција
р
раст
та примарногг коријена којји се састоји
100g‐1 земљ
од 4 ‐ 5 заадебљалих ко
орјенчића ду
ужине до 1 cm. У периоду
у трајања ек
ксперимента
примјењене количине CaCO
C
ле до видљивих побољшањ
ња у развоју
3 и KAN‐‐а нису довел
коријеново
ог система ил
ли смањења симптома наа надземном дијелу биљк
ке. Оглед у
заштићеном простору јее показао да поремећаји
п
у развоју коријјена настају о
одмах након
клијања и зависе
з
од концентрације мобилног Al3+ у земљишту.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
мобилн
ни Al3+; кисело
ост (pH); кори
ијенов систем;; јечам
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

IMPR
ROVED SOIL TE
ESTING SYSTEM
M IN THE CZECH REPUBLIC (N
NEW VALUATIION OF
MICRONUT
TRIENTS CONT
TENT IN SOIL AND
A
PHOSPHO
ORUS CONTEN
NT IN CARBON
NATE SOILS)
Pavel Čermáka*, Gab
briela Mühlbacchováa, Tomáš Lošákb
Reseaarch Institute in
n Prague, Drno
ovská 507/73, 161 06 Praguee 6, the Czech Republic
University in Brn
no, Zemědělskáá 1, 613 00 Brn
no, the Czech Republic
R
*Correspond
ding author: pavel.cermak@vurv.cz

aCrop

bMendel

INTRODUCTION and OB
BJECTIVES: Th
he official systtematic soil teesting system in the Czech
Republic haas practically 60 years durration – sincee 1961 is pro
ovided for needs of state
administrattive body and simultaneouslly for farmers. The extractio
on procedure Mehlich 3 is
the official analytical metthod presently
y used (since 1999)
1
in this soil testing syystem for the
determinatiion of availab
ble macronutrrients (P, K, Mg,
M Ca). On the
t
ground off uniformity,
suitability and
a relatively cheap
c
process of this analytical proceduree, Mehlich 3 exxtractant can
be used for a multiple‐element extraaction from soils, includingg determination available
micronutrieents (B, Cu, Zn, Mn,
M Fe).
On the other hand Meh
hlich 3 extractaant has some liimits for right determination
n of available
phosphoruss content in carbonate so
oils (i.e. soils with pH vaalue 7.2 and higher and
‐1 of soill). Extraction
simultaneou
usly with conttent of available calcium 350
00 and more mg.kg
m
method Mehlich 3 used for
f determinattion of availab
ble phosphorus, usually doeesn´t indicate
real phosph
horus content in
i carbonate soils. There is content
c
of avaiilable phospho
orus more or
less underv
valued accordiing to valid limits (criteria)) for all soils. New, updateed criteria of
valuation off available pho
osphorus conttent in carbonate soils will be
b used for ellimination of
this incorrectness.
MATERIAL and METHOD
D: New theorettical criteria fo
or available cop
pper, zinc, iron
n, manganese
and boron content
c
in soil were suggested based on comparison different
d
analyttical method
(i.e. Mehlich
h 3 versus DT
TPA and hot water)
w
and thrrough simple calculation of relationship
between theese extractantss. These theoreetical criteria were
w
consequeently valuated according to
results from
m pot and field experiments made
m
on differrent soils (cam
mbisol, luvisol, chernozem ‐
WRB, 2014).
In fram
me of soil testting system upgrade,
u
moree accurate co
orrections for phosphorus
determinatiion in carbonaate soils by meethod Mehlich 3 were madee (ÚKZÚZ, 2018
8). Analytical
results from
m monitoring of different soills in practice an
nd from vegetaative experimeents (pot and
field) on different soils under
u
graded application raates of phosph
horus show co
orrectness to
divide soils into two partss, i.e. carbonatee and non‐carb
bonate soils. For each part itt´s optimal to
use individu
ual criteria of valuation
v
of av
vailable phosphorus contentt ‐ concretely fo
for carbonate
soils presen
ntly valid criteria (limits) forr valuation of available phossphorus are reeduced by ca
10 ‐ 35 mg.k
kg‐1 dependingg on detected phosphorus
p
am
mount in soil.
RESULTS an
nd CONCLUSIO
ONS:
Verified critteria of valuatiion of contentt available miccronutrients ass well as new
w criteria for
valuation off available pho
osphorus in carrbonate soils are
a already pressently used in tthe Czech soil
testing systeem.
REFERENCE
ES
WRB – Worlld Reference Baase for Soil Resources 2014; World
W
Soil Resources Reports N
No. 106, FAO,
Rome;
ÚKZÚZ – Ústřední kontroln
ní a zkušební ústav
ú
zemědělský, 2018; Guid
deline for soil teesting system
9/SZV;
KEY WOR
RDS: macronu
utrients, micrronutrients, carbonate
c
soils, Mehlich 3, available
phosphoruss, criteria
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МОГУ
УЋИ РИЗИЦИ
И ОД АКУМУЛ
ЛАЦИЈЕ НИКЛ
ЛА И ОЛОВА У РАНОМ ПОВ
ВРЋУ
Светлана Ан
нтић Младенови
ић*, Мирјана Кресовић, Матија Крповић, Милеена Јовановић, В
Владо Личина

Универзитеет у Београду
у – Пољопривр
редни факулт
тет, Факултет,, Београд, Срб
бија
*аутор за контакт: santicc@agrif.bg.ac.rrs
УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Вели
ики број истр
раживања је потврдио
п
посстојање висок
ких укупних
садржаја никла (Ni), а у појединим случајевима
с
и олова (Pb), у земљишти
има западне,
југо‐западн
Ni у овим
не и централне (северно
о Поморављее) Србије. Доминантно,
Д
земљиштим
ма води пореекло из геоххемијских изв
вора, док је порекло
п
Pb в
везано и за
природне и за антропо
огене изворе. Међутим, подаци
п
о садр
ржају ових еелемената у
пољопривр
редним културама са ових подручја су малобројни,
м
таако да не пост
тоји ни јасна
представа да ли високи
и садржаји ових елеменат
та у земљиш
шту представљ
љају реалну
опасност заа животну средину или нее. Сходно томе, циљ овог истраживања
је био да се
и
изврши про
оцена потенц
цијалног ризи
ика од акумул
лације Ni и Pb
b у раном пов
врћу гајеном
на подручјју северног Поморавља
П
и индиректно
и,
о, процена по
отенцијалногг ризика од
њихове аку
умулације у лаанцу исхране..
МАТЕРИJАЛ
Л И МЕТОД: Анализирано
А
ј тридесет уззорака земљиш
је
шта (дубина 0 – 30 cm) из
башта и плаастеника (нассеља Лозовик
к и Милошеваац, општина Велика Плана и Сараорци,
општина Смедерево) са следећим кул
лтурама: спан
наћ, зелена саалата, црни и бели лук и
празилук. Укупни
У
(дигеестија ‐ HNO3+H2O2) и при
иступачни (DT
TPA) садржаји Ni и Pb у
земљишту одређени су
у ААC метод
дом, а одређена су и слеедећа хемијсска својства
земљишта: реакција, СааСО3 и орган
нски С. Садржаји Ni и Pb
b у биљном материјалу
одређени су, такође, ААС
А
методом
м, након дигестије (HNO3+H2O2+HClO4)). Добијени
резултати обрађени
о
су статистичким
с
м софтвером SttatSoft 10.0.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Укупни садржаји
с
Ni у баштенским
м земљиштимаа крећу се у
интервалу 54 – 132 mg kg
k ‐1, а у земљ
љиштима из пл
ластеника 58 – 138 mg kg‐1, односно у
свим испит
тивним земљ
љиштима су изнад
и
граничн
не вредности
и која може д
да укаже на
контаминацију (35 mg kg‐1, без корекц
ције на садрж
жај глине и оргганске матери
ије). Укупни
садржаји Pb
P у баштенск
ким земљишт
тима су у ин
нтервалу 20 – 119 mg kg‐11 (у 26,67 %
узорака изнад граничнее вредности (85
( mg kg‐1)), а у земљишт
тима из пласт
теника 21 –
176 mg kg‐11 (у 27 % узор
рака изнад гр
раничне вредн
ности). DTPA раствором ек
кстраховано
је 2,3 – 10 % од укупно
ог садржаја Ni,
N односно 2,9
2 – 18 % од
д укупног сад
држаја Pb у
земљишту. Утврђени саадржаји Ni и Pb у раном поврћу
п
нису се статистички значајно
разликовал
ли између исспитиваних ку
ултура, као ни
н између раазличитих нач
чина гајења
истих култура (башта, пластеник).
п
Саадржај Pb је у свим анализи
ираним узорц
цима поврћа
нижи од 3 mg kg‐1, одн
носно значајн
но нижи од уобичајених
у
в
вредности
ово
ог метала у
пољопривр
редним култу
урама (5 – 10
1 mg kg‐1). Садржај
С
Ni јее у свим анаализираним
узорцима поврћа
п
у интеервалу уобичајених вредности за биљн
на ткива (0,05
5 ‐ 5 mg kg‐1),
односно исп
под концентраација изнад којјих су могући његови
њ
токсич
чни ефекти за биљке (10 –
100 mg kg‐11). Међутим, садржај
с
Ni у рааном поврћу је у 50 % анал
лизираних уззорака изнад
типичних вр
редности за јестиве делове биљака
б
(0,06 – 2 mg kg‐1). Најјвиши садржајји Ni у раном
поврћу, безз обзира на врсту или наачин гајења, утврђени су на земљишт
тима киселе
реакције, саа укупним сад
држајем виши
им од 100 mg Ni kg‐1. Добијени резултат
ти указују да
акумулацијја Ni у ланцу
у исхране на испитиваном
м подручју не може са сигуурношћу да
буде искљу
учена и да је систематско
с
п
праћење
садржаја овог мет
тала неопходн
но не само у
раном пов
врћу, већ и у другим пољопривредним култур
рама. (Истрааживање је
реализован
но у оквиру пројеката III 43007 и 370
006 Министарства просвеете, науке и
технолошк
ког развоја Реп
публике Срби
ије)
КЉУЧНЕ РЕ
ЕЧИ: тешки меетали; земљиш
ште; загађење; биљке; процен
на ризика; ланаац исхране.
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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ПРОДУЖ
ЖЕНО ДЕЈСТВО
О ПРИМЕНЕ ОРГАНСКИХ
О
ЂУБРИВА
Ђ
У ПРОИЗВОДЊ
П
ЊИ ЈАГОДЕ
Ран
нко Чабиловск
киа*, Маја Ман
нојловића, Нен
над Магазинб, Бисерка Мил
лићб
аУниверзит
тет

у Новом Сааду, Пољопри
ивредни факу
ултет, Департм
ман за ратарсство и
повртарств
во, Нови Сад, Србија
С
бУниверзит
тет у Новом Саду, Пољопри
ивредни факу
ултет, Департм
ман за воћарсство,
виноградар
рство, хортикултуру и пејзажну архитек
ктуру, Нови Саад, Србија
*аутор за контакт: ranko
o@polj.uns.ac.rrs
УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Орган
нска ђубрива садрже готово све неопход
дне хранљиве елементе за
гајене биљк
ке и имају дуго
отрајнији утиц
цај на хемијскаа својства земљ
љишта, а тимее и на принос
гајених кул
лтура, чак и неколико
н
годи
ина након при
имене. Циљ истраживања
и
био је да се
испита ути
ицај примене различитих
р
ор
рганских ђубр
рива приликом
м заснивања ззасада јагоде
на хемијскаа својства земљишта и принос јагодее у оквиру два
д
система п
производње
(малчирањ
ња земљишта).
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Пољски огл
лед у оквиру
у кога је испитан утицај различитих
система ђу
убрења и прим
мене малча на
н хемијска св
војства земљи
ишта, принос и квалитет
јагоде (Frag
garia x ananasssa Duch.), сор
рте Senga Seng
gana, постављеен је на парцел
ли Огледног
поља Пољ
љопривредног факултета у Новом Саду. Оглеед је постаављен као
двофактори
ијални по методи/плану
м
у подељенихх парцела (SSplit/plot), саа случајним
распоредом
м третмана. Оглед
О
се саст
тојао од две главне
г
парцеле на којимаа је испитан
утицај дваа различитаа начина по
окривања земљишта (маалч од слам
ме и црна
полиетилен
нска фолија (ПЕ)), док је на основним парцелама исп
питан утицај 4 различита
третмана ђубрења
ђ
(говееђи стајњак, С;
С глистењак, ГЛ; компост из производњ
ње печурака,
К; и контрола – без примеене ђубрива, Ø).
Ø Органска ђу
убрива примењена су непоссредно пред
де (август мессец) у количини којом се у земљиште ун
нело 170 kg N ha‐1. Узорци
садњу јагод
земљишта су узети у три термин
на (пролеће, лето и јесен), током т
три године
ња, и одређен је садржај ми
инералних облика N, прист
тупачних обл
лика P, K, Fe,
испитивањ
Mn, Cu, Zn и pH вредност земљишт
та.У обе годи
ине плодонош
шења измерен је укупан
ој цветова по биљци, број плодова
п
и про
осечна маса пл
лода јагоде.
принос, бро
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Примен
на сва три ор
рганска ђубрива имала јее позитиван
утицај на садржај минералних обликаа азота само у години садњее јагоде. Примеена стајњака
риступачног
и глистењаака приликом садње довела је до значајјног повећања садржаја пр
фосфора у земљишту, који је остао
о на вишем нивоу у одно
осу на контр
ролу све до
ине након ап
пликације). Примена
П
сва три чврста
последњег термина мерења (2 годи
убрива ималаа је позитиван
н утицај на саадржај присту
упачних облика калијума
органска ђу
у земљишт
ту, при чему јее највиши сад
држај измерен
н на третману
у са стајњаком. Међутим,
продужено дејство било је краће у односу на саадржај фосфо
ора. У послед
дњој години
ња, садржај пр
риступачних облика кали
ијума није сее значајно раазликовао у
испитивањ
односу на контролу. Примена гов
веђег стајњаака имала јее позитиван утицај на
ције приступачних обликаа Fe, Zn и Cu
u само у години применее, док се на
концентрац
осталим тр
ретманима ђуб
брења концен
нтрација присступачних обл
лика микроелеемената није
значајно раазликовала у односу на контролу. Прим
мена органски
их ђубрива д
довела је до
значајног повећања
п
при
иноса само у првој
п
години плодоношењ
ња јагоде, док
к је примена
црне полиеетиленске фо
олије као мал
лча довела до
о значајно већ
ћег приноса у односу на
примену сл
ламе као малч
ча у обе годин
не. Такође, у појединим тер
рминима мереења садржај
минерално
ог N, приступаачног P, Fe, Zn
n, Cu и Mn у зеемљишту испод црне ПЕ ф
фолије био је
значајно ви
иши у односу на садржај у земљишту
з
исп
под сламе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
стајњак
к; компост; гли
истењак; малч.
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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

УТИЦАЈ ВИШЕГОДИШЊЕ ПРИМЕН
НЕ ФОСФОРНИ
ИХ ЂУБРИВА
А НА САДРЖА
АЈ ЦИНКА И
КАДМИ
ИЈУМА У ЗЕМЉ
ЉИШТУ
а*, Ранко
Драган Ковачевић
К
Р
Чабиловсскиа, Горан Јаћ
ћимовића,
Клар
ра Петковића, Мирна
М
Штрбац
ца, Маја Манојл
ловића
аУниверзите
ет

Нови Сад, Пољопривредн
П
и факултет, Деепартман за раатарство и пов
вртарство,
Нови Сад, Ср
рбија
*аутор за ко
онтакт: dragan.kovacevic@polj.uns.ac.rs

УВОД И ЦИЉЕВИ: Нед
достатак цинк
ка (Zn) предсставља најчеш
шћи недостат
так од свих
микроелем
мената у пољ
љопривредним
м земљишти
има и може негативно д
деловати на
квалитет биљака
б
и узр
роковати смањење приносса. Многи истраживачи н
наводе да је
фосфор (P)) најзначајни
ији елемент који
к
ремети усвајање
у
Zn од
о стране усеева. Сирови
фосфати од
д којих се про
оизводе фосф
форна ђубриваа могу да садр
рже различит
те количине
кадмијума (Cd). Повећањ
ње концентраације Cd у зем
мљишту је про
облем од вели
иког значаја
због ризик
ка његовог ул
ласка у ланац
ц исхране. Ци
иљ истраживаања био је даа се утврди
утицај виш
шегодишње примене расту
ућих доза фо
осфора на сад
држај лакопр
риступачног,
потенцијал
лно приступач
чног и псеудо‐укупног Zn, као
к и псеудо‐у
укупног Cd у зземљишту.
МАТЕРИJАЛ
Л И МЕТОД: Испитивање
И
је спроведено то
оком 2015. год
дине на огледуу заснованом
1965/1966 године на Ри
имским Шанчеевима, на површини од 8 ha
h укупно (гдее су 4 биљне
врсте у пло
одореду: шећерна репа, куку
уруз, сунцокреет и пшеница)). Узорци земљ
љишта узети
су са парцел
ла под кукуру
узом на којимаа су у последњ
њих 50 годинаа сваке годинее примењене
следеће кол
личине хранив
ва: Ø – контро
ола; P2 ‐ 100 kg
k P2O5 ha‐1; N1P1K1 ‐ 50 kg N
N, 50 kg P2O5,
50 kg K2O ha
h ‐1; N2P2K2 ‐ 100 kg N, 100
0 kg P2O5, 100 kg K2O ha‐1; N3P3K3 ‐ 150 k
kg N, 150 kg
P2O5, 150 kg
k K2O ha‐1. Коришћена ђубрива
ђ
су уреа, суперфосфат и калијум хлорид.
Садржај лакоприступач
чног фосфор
ра измерен је Al – меетодом уз о
очитање на
спектрофот
тометру. Псеу
удо‐укупан саадржај Zn и Cd
C у земљиш
шту одређен јее разарањем
земљишта концентрован
ном азотном киселином и водоник‐пеероксидом. По
отенцијално
приступачаан Zn у земљи
ишту одређен
н је екстракци
ијом са 1 M рааствором хлор
роводоничне
киселине. Лакоприступач
Л
чни Zn одређен
н је естракцијо
ом са 0,005 M DTPA. Након еекстракције,
садржај елеемената измер
рен је методо
ом атомске апсорпионе спек
ктрофотометр
рије.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Садржааj лакопристу
упачног фосф
фора у земљи
ишту био је
значајно веећи применом N3P3K3 треетмана (30,2 mg P2O5/100gg) у поређењ
њу са N1P1K1
третманом (11,6 mg P2O5/100g) и контролом (14
(
mg P2O5/100g),
/
док н
нису уочене
разлике између осталихх третмана. Иззмерен садрж
жај псеудо‐уку
упног Zn у зем
мљишту био
је у границама од 65,1 mg
m Zn kg‐1 на N3P3K3 третмаану до 67,8 mgg Zn kg‐1 на Ø третману, и
није се знаачајно разлик
е Zn и Cd у
ковао између испитиванихх третмана. Концентрациј
К
суперфосфаату коришћеног у огледу
у износиле су
с 179 mg Zn
n kg‐1 и 5,0 mg Cd kg‐1.
Потенцијал
лно приступаачни Zn био је
ј у распону од 8,06 до 9,08 mg Zn kgg‐1 и није се
значајно раазликовао у зависности од
д примењенихх количина ђу
убрива. Примееном N2P2K2
третмана лакоприступач
л
чни Zn у земљ
љишту био је статистички
с
з
значајно
већи
и (1,16 mg Zn
kg‐1) у пореећењу са конт
тролним трет
тманом (0,59 mg Zn kg‐1), док
д нису уочеене значајне
разлике иззмеђу остали
их третмана. Псеудо‐укуп
пан садржај Cd у земљишту био је
значајно веећи на N2P2K2 третману (0,3
31 mg Cd kg‐1) у односу на контролни
к
тр
ретман (0,15
mg Cd kg‐1).
) Вишегодиш
шње ђубрење повећаним дозама
д
ђубрив
ва на N2P2K2 третману је
утицало наа повећање лаакоприступач
чног Zn у земљ
љишту и довеело је до акум
мулације Cd.
Међутим, према
п
службееном гласнику
у РС (бр. 23/1
1994), ове вреедности су даалеко испод
максимално дозвољене концентрације Cd (3 mg kg
g‐1).
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Фосфор
рна ђубрива; Интеракција
И
P и Zn; Садржаај Zn и Cd у зем
мљишту;
Акумулаци
ија Cd
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

ЕФЕКАТ 50‐ГОДИ
ИШЊЕ ПРИМ
МЕНЕ МИНЕРА
АЛНИХ ЂУБР
РИВА НА САДР
РЖАЈ
ОРГАНС
СКОГ УГЉЕН
НИКА У ЕУТРИ
ИЧНОМ КАМБ
БИСОЛУ
а,
Николаа Коковић*а, Елмира
Е
Саљни
икова, Анета Бунтић
Б
а
Марина Јовковића, Во
ојин Цвијанов
вића, Биљана Сикирић
С
аИнститут
*аутор

з земљиште,, Београд , Срб
за
бија
за ко
онтакт: nikolaa.kokovic@soillinst.rs

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Садр
ржај органског угљеника зеемљишта је динамична
д
величина која
је зависна од
о нето прим
марне продукт
тивности екосистема и брззине разлагањ
ња органске
материје. Та
Т вредност јее за девичанск
ка земљишта,, у оквиру ист
тог типа углав
вном стална
и чини значајну карак
ктеристику од
дређеног тип
па земљиштаа. Међутим, п
привођењем
земљишта пољопривредној призвод
дњи најутицаајнији фактор
р који одређ
ђује резерве
органског угљеника постаје примен
на различитих агротехнич
чких мера које утичу на
већи прили
ив органскогг угљеника, или
и
његово разлагање. Циљ
Ц
овога раада је да се
прикаже како
к
дугогод
дишња искљу
учива примеена минералних ђубриваа утиче на
динамику садржаја
с
органског угљени
ика.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД
Д: Експерименти са прим
меном различ
читих доза м
минералних
ђубрива наа двопољном плодореду (к
кукуруз‐пшени
ица) успостав
вљени су 1963
3. године на
еутричном камбисолу (гајњача). Заа проучавањ
ње утицаја минералних
м
ђ
ђубрива, на
промене садржаја
с
оргганског угљееника земљи
ишта у одно
осу на почеетно стање
анализиран
ни су узорци земљишта
з
из ораничног хо
оризонта (0‐2
25 cm) који суу узети 2013
године, са следећих
с
трет
тмана: 1. Конт
трола (без ђуб
брења); 2. N1P
P2K2 (60/90/80 kg/ha); 3.
N2P2K2 (90
0/90/80 kg/ha); 4. N3P2K2
2 (120/90/80 kg/ha); 5. N4
4P2K2 (150/90
0/80 kg/ha).
Укупни ораански угљеник је рађен окссидативном методом
м
по Ty
yurinu.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Констат
товано је да вишегодишњ
ња примена м
минералних
ђубрива наа овом земљ
љишту није била
б
довољна за одржаваање садржајаа органског
угљеника на
н почетном нивоу
н
који је износио 1,51
1%, већ је дош
шло до смањеења његовог
садржаја, иако је утицај минералних ђубрива
ђ
на по
овећање прин
носа и жетвен
них остатака
био веома занчајан. До
о највећег см
мањења оргаанског угљен
ника након 5
50‐годишње
примене минералног ђу
убрива дошло
о је на контролној не ђубр
реној варијан
нти и његов
садржај је пао на 0,92%
%, док је у ђу
убреним трет
тманима, N1P
P2K2, N2P2K2
2, N3P2K2 и
N4P2K2 саадржај орган
нског угљени
ика био ред
дом 0.98%, 1,08%,
1
1,13%
% и 1,14%.
Упоређивањ
њем добијен
них резултатаа садржаја органског
о
угљ
љеника у ов
вом раду и
њиховим поређењем
п
са претходним истраживањеем из 1991. године, можем
мо рећи да је
његов садржај смањиван
н од заснивањ
ња огледа до одређеног
о
пер
риода (1963, 1
1991 и 2013)
када је тај садржај
с
престаао да се значајније мења. Од
дносно може сее рећи да је саада дошло до
успостављаања равнотежн
ног стања тзв. ,,еквилибријума“.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
органск
ки угљеник; минерална
м
ђуб
брива; еутрич
чни камбисол
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ПРИНОС КУКУРУЗА У ЗАВИСНОСТИ ОД ПЛОД
ДНОСТИ ЗЕМЉ
ЉИШТА И СА
АДРЖАЈА
Р
РАЗЛИЧИТИХ
Х ОБЛИКА ФОСФОРА НА ДУГОГОДИШ
Д
ШЊЕМ ОГЛЕДУ
У
Станко Мили
ића, Бранка Жаарковићб, Јовица Васина, Јорд
дана Нинкова,
Милорад Живанова, Јелена
Ј
Маринк
ковића, Бранкаа Мијића
а Институт

з ратарство и повртарство, Максима Горк
за
ког 30, 2100, Но
ови Сад

б Пољопривр
редни факултет
т ‐ Универзитет
та у Београду, Немањина
Н
6, 11
1080, Београд ‐ Земун

*аутор за ко
онтакт: stanko..milic@nsseme.com

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Позн
навање динам
мике храниваа у земљишту
у једна је од н
најважнијих
мера за остваривања ви
исоких и стабилних прин
носа и очувањ
ња квалитетаа земљишта.
ф
у пр
роизводњи ку
укуруза, као једног
ј
од осн
новног макро
оелемента у
Употреба фосфора
исхрани ов
ве биљне врст
те од изузетн
не важности, не само на локалном ниво
оу, већ и на
глобалном,, светском ни
ивоу. Циљ ово
ог истраживањ
ња је да се саагледа дугоро
очни ефекат
примене различитих си
истема ђубреења и плодоссмене на при
инос кукуруза, плодност
земљишта са посебним освртом
о
на саадржај и облик
ке фосфора у земљишту.
МАТЕРИJАЛ
Л И МЕТОД: Оглед
О
је постаављен 1965. године
г
на оглеедном пољу И
Института за
ратарство и повртарств
во ‐ Римски Шанчеви. Огглед подразу
умева гајење кукуруза у
ри, као и део
о огледа куку
уруза у двопо
ољу. У истраж
живањима су коришћени
монокултур
хибриди ку
укуруза ФАО
О 600 групе зрења. Истрааживање обуххвата следећ
ће третманe
ђубрења: 1.контрола,
1
2.кукуруз у мо
онокултури‐М
МК (НПК), 3.ку
укуруз у МК (заоравање
ЖО+НПК), 4. кукуруз гаајен у МК (ст
тајњак+НПК), 5.кукуруз гајјен у двопољ
љу са јечмом
НПК). Лаборааторијска исстраживања изведена су
у током пер
риода јесен
(стајњак+Н
2009./јесен
н 2010. годин
не. Узимање узорака
у
земљи
ишта подразу
умева 3 дубине (0‐20,20‐
40,40‐60 цм
м). Укупно је узето
у
270 узор
рака током 6 периода посм
матрања. У пр
рикупљеним
узорцима извршене
и
су следеће анал
лизе: основнаа хемијска својства, анали
иза садржаја
различитихх фракција минералног
м
ф
фосфора
и органског
о
угљ
љеника базне и киселе
фосфатазе. Неоргански фосфор,
ф
у секвеенционалној анализи,
а
подељ
љен је на: ексстраховани P
растворљиви), изменљиво‐‐редуковано‐р
растворени P (Fe и Al–P) и апатитно‐
са NaOH (р
оклудовани
и P (Ca‐P). У раду
р
су анализзирани резулт
тати приносаа кукуруза ток
ком периода
1986‐2010 година.
РЕЗУЛТАТИ
И И ЗАКЉУЧА
АК: Примена ми
инералних и ор
рганских ђубр
рива различито
о се одразила
на садржај хранива
х
након
н четрдесет го
одина. Контрола и третмани
и са уношењем
м искључиво
минерални
их ђубрива имају
и
нижу вредност лаакоприступачног облика фосфора и
калијума у односу на третмане
т
са употребом
у
ст
тајњака као и у односу наа стање пре
постављањ
ња огледа. Најв
веће вредност
ти већине анаализираних паараметара осстварен је на
третману двопоља
д
са стаајњаком и минералним ђуб
бривима у свее три дубине п
посматрања.
Секвенцијал
лна анализа различитих
р
фр
ракција фосфо
ора на свим испитиваним
и
третманима
указује на доминацију фосфата
ф
везаних за калци
ијум. Садржај ове фракцијее у укупном
ом фосфору креће
к
се од 56
6,5% до 86,1%
% у зависноссти од третмаана. Највећа
неорганско
заступљено
ост фракције Ca‐P утврђенаа је на третмаанима без упо
отребе органсске материје
а најмања на
н третманимаа са употребом стајњака и минералног ђубрива.
ђ
У виш
шегодишњем
периоду пр
раћења, најни
ижи принос остварен је наа варијанти без ђубрења (к
контрола) у
монокултур
ри кукуруза. Статистички
и значајано већи принос остварен
о
је н
на третману
двопоља саа употребом стајњака
с
и минералног ђуб
брива у односу на све остал
ле третмана
током виш
шегодишњег периода посматрања.
п
Резултати остварених приноса у
корелацији
и су са параметрима плодно
ости и резулт
татима различ
читих форми м
минералног
фосфора. На
Н основу ово
ог истраживаања, можемо закључити јее да примена стајњака и
минималнаа ротација уссева кукурузаа и јечма нак
кон 40 годин
на испитивањ
ња утиче на
побољшање плодности земљишта
з
уз остварење ви
исоких и стаби
илних приносса.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Плодно
ост земљишта, садржај фосф
фора, принос кукуруза
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

ПОТ
ТЕНЦИЈАЛНО
О ТОКСИЧНИ
И ЕЛЕМЕНТИ У ЗЕМЉИШТ
ТУ НА ЛОКАЦ
ЦИЈИ
ХЕМИЈЈСКЕ ИНДУСТ
ТРИЈЕ ЖУПА У КРУШЕВЦУ
У ‐ МОГУЋИ ПРАВЦИ
П
МИГР
РАЦИЈЕ
Драган
на Видојевића*, Божидар В. Ђокићб, Немаања Јевтића, Дејан
Д
Барјактааровићб
a Министар
рство

заштитее животне среедине, Агенцијја за заштиту животне сред
дине,
Београд, Реепублика Срби
ија
b Геолошки
и завод Србијее, Београд, Реп
публика Срби
ија
*аутор за контакт: dragaana.vidojevic@
@sepa.gov.rs
УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
Заагађење земљишта је извор
и
опасности по здраавље људи.
Антропоген
но загађење изазвано инд
дустријском активношћу
а
у
улази
у ланац
ц исхране и
угрожава људско
љ
здрављ
ље. За процен
ну утицаја на животну средину и здрав
вље људи од
кључне је важности
в
поззнавање регио
оналне варијаабилности, пр
риродних кон
нцентрација
и антропо
огено наспраам природног порекла потенцијално
п
штетних ел
лемената у
земљишту. Ова студија је
ј спроведенаа на локацији комплекса хеемијске индусстрије Жупа
у Крушеваацу, у оквиру
у UN Environ
nment/GEF пр
ројекта "Унап
пређење међуусекторског
управљањаа земљиштем кроз смањењ
ње притиска на
н земљиште и планирање коришћења
земљишта"", а у циљу утврђивање
у
садржаја теш
шких метала у земљиштуу и процене
ризика на здравље
з
људи
и и животну средину. Комп
плексним истр
раживањима су утврђени
могући праавци миграцијје загађујућихх материја у животној
ж
сред
дини.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД
Д: На локалитету који је истраживан налази ссе хемијски
индустријсски комплексс са историјсским загађењ
њем у оквиру кога се наалази више
различитихх хемијских погона. На лок
кацији се налаази и погон хл
лор‐алкалне еелектролизе
који кориссти ћелије са
с живом. Такође, на ко
омплексу је привремено депонован
индустријсски историјск
ки отпад. По
осебну забринутост изази
ива депонијаа из погона
електролиззе која је незааштићена. Познато је да су
у се на овим просторима
п
у прошлости
дешавали хемијски уд
деси. Подруч
чје је више пута погађаано поплаваама. Упркос
осетљивост
ти подручјаа, земљишт
те никада није подвргнуто си
истематским
испитивањ
њима. Ради утврђивања присуства и кон
нцентрација потенцијално
о токсичних
елемената, прикупљени
и су узорци саа 8 локација у оквиру ком
мплекса ХИ Ж
Жупа. Сваки
с
из 6 подузорака
п
п
прикупљених
са две дубин
не (0‐10 cm и 40‐50 cm).
узорак се састоји
Узимање уззорака вршен
но је помоћу Ejkel Kamp‐ов
ве сонде са наставком за и
испитивање
земљишта и лопате са сечивом
с
од ро
остфраја. Узо
орци репрезен
нтују амбијен
нт у коме су
ни.
прикупљан
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Хемијск
ким анализам
ма су утврђеене концентрације живе,
арсена, кад
дмијума, хром
ма, бакра, ник
кла, олова и цинка у узор
рцима земљиш
шта. У свим
узорцима констатовани
и су повећан
ни садржаји појединих тешких
т
метаала. Велике
ом и подповр
ршинском сло
оју земљиштаа указују на
разлике у садржајима у површинско
њихово ант
тропогено пор
рекло. Садржаај у подповрш
шинском слоју
у је везан за м
миграције из
површинск
ког слоја. Сад
држај живе наа појединим локацијама вишеструко
в
п
превазилази
граничне и ремедијацио
оне вредности
и.
Подаци су обрађени у циљу утвр
рђивања могу
ућих праваца миграције по
отенцијално
токсичних елемената ка
к реци Расин
ни, потоку Деединац, стамб
беној и пољо
опривредној
зони. Ова студија
с
је пом
могла да се по
одигне свест о ризику од штетних
ш
ефек
ката који би
могли прои
изаћи из загађ
ђивања живот
тне средине тешким
т
метал
лима, посебно
о са освртом
на живу у земљишту и последичну по
отребу за санаацијом проучааваног подруч
чја.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Загађењ
ње земљишта;; Тешки метал
ли; Хемијска индустрија
и
Жупа.
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Хемијски и физички
фи
процеси у земљишту
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у контек
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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

БИОЛОШКА РЕКУЛ
ЛТИВАЦИЈА ПЕПЕЛИШТА
П
А ТЕРМОЕЛЕК
КТРАНЕ КОСТ
ТОЛАЦ
ПРИ
ИМЕНОМ РЕЧ
ЧНОГ НАНОС
СА ИЗ КАНАЛА
А ЗА ХЛАЂЕЊ
ЊЕ ПОСТРОЈЕ
ЕЊА
Мирјана Кресовић, Светлана
С
Анти
ић Младенови
ић*, Матија Кр
рповић, Владо
о Личина
Универзитеет у Београду
у – Пољопривр
редни факулт
тет, Факултет,, Београд, Срб
бија
*аутор за контакт: santicc@agrif.bg.ac.rrs
УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
Електропривред
да Србије у значајној меери базира п
производњу
електричнее енергије сагоревањеем лигнита (око 70%
%). Сваке године, у
Електроенеергетском сек
ктору Србије, у термоелек
ктранама (ТА)) сагори око 30 милиона
тона лигни
ита, при чему настаје око 5,5
5 милиона тона
т
пепела и шљаке, који се депонују
на отвореним одлагалиш
штима, која саада захватају површину од око 1.200 хек
ктара. Пепео
је подложан водној и ео
олској ерозији
и и загађује површинске и подземне воде, ваздух и
земљиште, што захтеваа предузимањ
ње мера за сан
нацију настал
лих проблемаа. Циљ ових
истраживањ
ња је био да се испита еф
фикасност новог поступкаа санације пеп
пелишта ТА
Костолац, биолошком рекултивацијјом, уз коришћење речно
ог наноса изз канала за
хлађење по
остројења, чи
име би се, ист
товремено, санирали/умањ
њили проблем
ми загађења
животне ср
редине депоно
ованим пепел
лом и проблем
ми везани за таложење вишка наноса,
што угрожаава оптималн
но функционисање канала.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Изведен је огглед у судови
има, у контрол
лисаним усло
овима, у три
понављањаа, са следећим
м биљкама: тр
равна смеша ‐ 25 % еглески
и љуљ (Lolium perenne), 45
% високи вијук
в
(Festuca
a arundinacea
a), 20 % црвеени вијук (Feestuca rubra), 10 % права
ливадарка (Poa pratensiss), (маса семен
на травне смееше одговарал
ла је количин
ни од 250 kg
ha‐1) и пиваарски јечам (5
5 биљака по суду).
с
За извођ
ђење огледа коришћени
к
суу пластични
судови са непропусним
н
дном, напуњеени претходн
но хомогенизо
ованим пепел
лом, масе 1,8
kg, који је покривен хомогенизован
ним речним наносом массе 0,2 kg, која одговара
дебљини од
д 5 cm. Пре сеетве, речни нанос
н
је измеш
шан са минералним ђубрив
вима: NPK –
15:15:15 и амонијум
а
нит
тратом (AN – 34
3 % N), са слеедећим варијаантама огледа: контола –
Ø, N1P1K1 (N
N1 – 100 kg haa‐1 N, P1 ‐ 100 kg ha‐1 P2O5 и K1 – 100 kg ha
h ‐1 K2O), N2P1K1 (N2 – 150
kg ha‐1) и N3P1K1 (N3 – 200 kg ha‐11). Оглед је трајао
т
четири
и недеље, наакон чега је
утврђиван принос биљака, као и саадржај азота (N), фосфораа (P2O5), кали
ијума (К2О),
калцијума (Ca), магнезијјума (Mg) и ел
лемената у тр
раговима (Fe, Mn,
M Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd) у
корену и наадземном дел
лу биљака стаандардним меетодама. Такође су утврђен
на и основна
хемијска св
војства пепелаа и речног нан
носа.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУ
УЧАК: Хемијск
ка својства речног
р
наносса и пепела се значајно
разликују, у смислу бо
оље обезбеђеености наносса органском
м материјом, укупним и
минерални
им азотом (ам
монијачни и нитратни јон),, приступачни
им фосфором,, калијумом,
калцијумом
м, магенизију
умом и микро
оелементима (Fe, Mn, Zn, Cu,
C B), што јее омогућило
иницијални
и развој биљаака. Остварен
ни принос суве биомасе надземног
н
дел
ла и корена
гајених биљ
љака указују да већу ефик
касност у био
олошкој рекул
лтивацији пеепелишта уз
примену речног наносаа има гајење травне смеш
ше, него пиваарски јечам. При гајењу
смеше трав
ва може се пр
репоручити примена 100 kg
k N, P2O5 и K2O по хектару, јер се ова
а. Примена
количина хранива пок
казала као ек
колошки и економски
е
н
најоправданиј
минерални
их ђубрива је неопходна у овој врсти рекултивациј
р
је, јер нанос не поседује
довољну ефективну пл
лодност за каасније фазе развоја
р
биљаака. Препоруч
чена травна
смеша омоггућава фитост
табилизацију
у Ni, Cr, Cd и Pb
P у зони корееновог систем
ма, а њихови
садржаји у надземном делу указују
у да би она могла да сее искористи за исхрану
животиња, што треба по
отврдити истр
раживањима на
н терену.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
речни нанос;
н
пепелиште; смеша тр
рава; рекулти
ивацијa
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

ЗНА
АЧАЈ ИНФИЛТ
ТРАЦИОНИХ КАРАКТЕРИС
СТИКА ЗЕМЉ
ЉИШТА ЗА ДО
ОБРО
УП
ПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
С
ЗА НАВОДЊА
АВАЊЕ НА НИВОУ ПАРЦЕ
ЕЛЕ
Алекса Липовац*а, Мари
ија Ћосића, Бо
ошко Гајића, Ру
ужица Стричеевића, Невенк
ка Ђуровића
аУниверзит
тет

у Београду
у, Пољопривр
редни факултеет, Немањинаа 6, Земун 11080, Србија
*аутор за контакт: alipov
vac@agrif.bg.ac.rs
УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: При
именом модер
рних технологија наводњаавања пољопр
ривредници
Србије прош
ширују пољоп
привредну пр
роизводњу и повећавају
п
нето доходак. М
Међутим, све
учесталије неадекватно
о управљање системима наводњавањаа (деструктив
вно дејство
лике норме заливања)
з
уззрокује наруш
шавање водн
но‐физичких
кишних каапи и превел
својстава змељишта. Неке
Н
од посследица моггу бити смаањење инфил
лтрационих
карактерисстика земљиш
шта, што мо
оже довести до појаве от
тицања по п
површини и
иригацоне ерозије. Циљ
љ овог рада јее да се на основу испитив
вања инфилт
трационих и
водно – фи
изичких особ
бина на вишее типова земљ
љишта, одред
ди парвилно управљање
системима за наводњаваање на нивоу парцеле.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Експеримент
т је извршен на подручју 10
1 катастарки
их општина.
Теренска истраживања
и
обављена су на 47 отворених проф
фила и узети
и су узорци
земљишта за лаборатор
ријске анали
изе. Установљ
љено је 7 тип
пова земљиш
шта. Мерење
ције помоћу дуплих
д
цилин
ндричних инф
филтрометараа је извршено
о у близини
инфилтрац
профила. За
З сваки проу
учавани проф
фил одређени су парамет
три који опи
исују процес
инфилтрац
ције по методи Луис Костјааков‐а, који су
с у тесној веззи са текстур
рном класом
земљишта.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУ
УЧАК: Добијени резултат
ти су у сагл
ласности са просечним
ма Костјаков
в‐ Луисов‐ихх параметараа за различ
чите фамили
ије кривих,
вредностим
дефинисаних у бироу за конзервац
цију земљишт
та (УСДА). Овим
О
истражи
ивањима су
предложен
ни интензитет
ти кишења ширикозахватн
ш
них машина за
з наводњаваање, када су
на једном заливном по
ољу заступљеени различит
ти типови зем
мљишта, са р
различитим
инфилтрац
ционим карактеристикама..
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Инфилт
трација земљи
ишта; Наводњ
њавање; Водно
о‐физичке осо
обине
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ОСНОВНА ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ПСЕ
ЕУДОГЛЕЈА У ОКОЛИНИ СМЕДЕРЕВА
ливој Белића, Љиљана
Љ
Неши
ића, Владимир
р Ћирића, Драаган Радовано
овића
Мил
аУниверзит
тет

у Новом Саду,
С
Пољопри
ивредни факу
ултет, Департм
ман за ратарсство и
повртарств
во
*Аутор за контакт:
к
belicm
m@polj.uns.acc.rs
УВОД И ЦИЉЕВИ: Псеудоглеј прип
пада реду хид
дроморфних земљишта. У Републици
Србији заст
тупљен је на око
о 500 000 hа.
h Највеће по
овршине под псеудоглејом
м се налазе у
Посавини, западној Срб
бији, на Косов
ву и Метохији
и, на подручјју Пештерске висоравни,
источне Ср
рбије, Краљеваа, Неготина, Кладова
К
и дру
угим локалит
тетима на који
има заузима
мање површ
шине. Претеж
жно је формир
ран на јако гли
иновитим, стаарим језерски
им и речним
терасама. Псеудоглеј
П
се јавља у семи
ихумидној и хумидној
х
клим
ми са изражен
ном сменом
мокрог и сувог период
да током год
дине који усл
ловљавају пр
рисуство редуукционих и
оксидацион
них услова у земљишту.
з
Пр
риродну вегет
тацију псеудоглеја чине шууме храста и
граба. Циљ
љ истраживања је био утврђивање
у
квалитета
к
зеемљишта, кaao основ за
подизање воћњака
в
и моггућности наво
одњавања.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД:: Теренска исстраживања обављена
о
су 2017. годинее у околини
Смедерева. У оквиру теренских ист
траживања отворенa су три
т
педолошк
ка профила
дубине до 2m, из пед
догенетских хоризоната узети су узо
орци за лабо
ораторијска
испитивањ
ња. У испитивањима су пор
ред стандардних метода које
к
се примеењују за ову
врсту испи
итивања и којје су признате од стране ЈДПЗ (1966, 1971, 1997), ко
оришћене и
најсавременије и светск
ки признате методе.
м
Одређени су мехаанички састав
в, текстурна
класа, спец
цифична маса и ретенције воде
в
при при
итисцима од ‐33
‐ kPa, ‐625 kPa и ‐1500
kPa. Такође су одређен
на и основна хемијска сво
ојства псеудо
оглеја. Ради уутврђивања
зависности
и између својсстава земљиш
шта урађена јее корелационаа анализа за p < 0,05 и p <
0,01 ниво значајности. У циљу пот
тпунијег сагл
ледавања међ
ђузависности
и појединих
својстава земљишта
з
приказани су корелациони
к
коефицијенти и линеарне регресије,
дијаграми растурања,
р
јед
дначине регресије.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Специфи
ична маса земљишта у исспитиваним уузорцима се
кретала у распону
р
од 2,5
58 g cm–3 до 2,82
2
g cm–3. Процентуални садржај глин
не се кретао
од 29,60% до
д 56,80%. Реетенција воде при притиску од ‐33 kPa варирала
в
је од 27,75% дo
38,95%, при
и притиску од
д ‐625 kPa – 16,31–24,17%, а при притиску од ‐1500 k
kPa – 15,02–
22,85%. Ки
иселост земљишта, односн
но pH вредно
ост у KCl билаа је у распон
ну 4,70–6,95.
Вредности pH у H2O крет
тале су се од 6,19
6
до 8,35, на
н нетипчно високу
в
вредно
ост pH у H2O
у прелазно
ом BtgC хориззонту утицао
о је CaCO3 чијју је садржај износио 5,15
5%. Садржај
хумуса варирао је у расп
пону 0,47–2,1
19%. Вредност
ти садржаја укупног
у
азотаа биле су од
0,047% до 0,163%.
0
Однос C/N кретао се у распону од
о 5,1 дo 9,6. Испитивано
И
земљиште се
одликује ниским
н
садрж
жајем лакопр
риступачног фосфора и утврђене вр
редности су
износиле од
о 0,6 до 13,0
0 (mg 100 g‐11 земљишта), док су вредн
ности лакопр
риступачног
калијума оптималне
о
и варирале су од 15,0 до 25,0 (mg 100
0 g‐1 земљиш
шта). Главни
ограничаваајући фактори
и истраженихх псеудоглејни
их земљишта за наводњаваање су слаба
природна дренираност земљишта, због постојаања слабопро
опустљивог, глиновитог
прелазног BtgC
B
хоризонт
та. Из тог разл
лога потребно је раздвојит
ти комплексе псеудоглеја
који су јако
о глиновити и непогодни за
з наводњаваање, а могу даа се користе зза подизање
шумских засада, од псееудоглеја са мањим садржајем фракц
ције глине, ко
оји се могу
наводњавати и користит
ти за интензи
ивну воћарску
у производњу
у.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
псеудогглеј; механичкки састав; теккстурна класа; ретенција вооде; хемијска
својства зем
мљишта.
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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В
ВОДНО‐ВАЗДУ
УШНЕ ОСОБИ
ИНЕ РАЗЛИЧИ
ИТИХ ТИПОВ
ВА ЗЕМЉИШТ
ТА
ПОД ОРАН
НИЦАМА У ВО
ОЈВОДИНИ
а*, Љиљана Неш
Катарина Милуновић
М
шића, Миливој Белића, Бори
ивој Пејића, Јов
вица Васинб
аУниверзит
тет у Новом Сад
ду, Пољопривр
редни факултеет, Департман
н за ратрство и

повртарство, Нови Сад, Ср
рбија
бИнститут за
з ратарство и повртарство,
п
Л
Лабораторија
за
з земљиште и агроекологијуу, Нови Сад,
Србија
*аутор за контакт: Катар
рина Милунов
вић; e‐mail: kaatarinamilunov
vic@gmail.com
m
УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
Земљиште се у природним
м условима образује као последица
међусобногг деловања педогенетски
их фактора и процеса. Уништавањем
У
м природне
вегетације и интензивн
ном обрадом
м, човек је зн
начајно променио услове педогенезе
земљишта а самим тим
м и његове во
одно‐ваздушн
не особине. Повољан водн
но‐ваздушни
режим зем
мљишта омоггућава већи принос
п
гајених пољоприв
вредних култ
тура и зато
земљишних
пољопривр
редна произво
одња треба да
д има за циљ
љ очување и поправљање
п
особина, како би се ст
творили најб
бољи услови за раст и раазвој биљакаа. Циљ овог
ња је саглед
давање утицаја интензив
вне пољопри
ивредне прои
изводње на
истраживањ
водно‐вазд
душна својстваа различитихх типова земљ
љишта.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТО
ОД: Истражи
ивање земљ
љишта изврш
шено је наа узорцима
прикупљен
ним са 37 ло
окалитета ко
оји обухватају различите типове земљишта под
ораницама на територијји Аутономнее Покрајине Војводине.
В
Из површинскогг слоја (0‐30
цм) узети су
с узорци зем
мљишта у ненарушеном стаању металним
м цилиндрим
ма. Одређене
су следећее водно‐вазду
ушне особин
не, и то: уку
упна порозно
ост, порозносст аерације,
ваздушни капацитет,
к
по
ољски водни капацитет
к
(ПВ
ВК), лентокап
пиларна влаж
жност (ЛКВ),
влажност вењења
в
(ВВ) и физиолошки
и корисна вод
да. ПВК у узор
рцима је одрееђен помоћу
„Porous plaate“ апарата при
п
притиску
у од ‐33кПа, а ЛКВ и ВВ се одређују н
на „Pressure
membrane““ апарату при
п
притисци
има од ‐625кП и ‐1.5МП
Па. Укупна п
порозност и
физиолошк
ки корисна вода
в
добијени
и су рачунск
ким путем узз помоћ формула преко
вредности специфичне густине, запр
реминске масее, ПВК и ВВ, док
д су вредно
ости укупне
порозности
и, ПВК и моменталне
м
влаге кориш
шћене за иззрачунавање ваздушног
капацитетаа и порозности аерације.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Просечн
на вредност укупне
у
пороззности износила је 41%,
што указујее на то да су земљишта
з
под
д ораницама слабо порозна. Вредности порозности
аерације ваарирале су од
д 13 до 45 %, на основу чегга се може зак
кључити да аанализирана
земљишта имају довољн
но ваздуха и добре условее за гајење по
ољопривредн
них култура.
Садржај фи
изиолошки ко
орисне воде кретао
к
се у интервалу
и
од 4 до 23% (во
ол.), а за 25
узорака вр
редности су износиле
и
мањ
ње од 18% (вол.). Добијени резултати показују да
интензивнаа пољопривреедна производња и конвен
нционални си
истем обраде зземљишта у
Војводини имају негат
тиван утицај на водно‐вааздушне особ
бине. Иако јје човеково
деловање у агроекосисстему усмереено на повећ
ћање плодно
ости земљишта, често у
процесу биљне производ
дње дође до кварења
к
водно
о‐ваздушних својства.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
водно‐в
ваздушне особ
бине; порозно
ост; ретенцијаа воде; ораниц
це
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ЕФЕКАТ
Т ПРИМЕНЕ РАЗЛИЧИТИХ
Р
Х ЗАЛИВНИХ РЕЖИМА НА
А ПРИНОС ПАР
РАДАЈЗА
У УСЛОВИМА НАВОДЊАВА
Н
АЊА КАПАЊЕ
ЕМ
Борив
вој Пејића, Ксеенија Мачкић а*, Мирослав Козаa, Милена Јанчић‐Товјјанинa,
Бошко Гаајићб, Мирољу
уб Аксићв
аУниверзит
тет

у Новом Сааду, Пољопри
ивредни факул
лтет, Трг Доси
итеја Обрадов
вића 8,
Нови Сад, 21000,
2
Србија
бУниверзит
тет у Београду
у, Пољопривр
редни факултеет, Немањинаа 6, Земун 110
080, Србија
в Пољоприв
вредни факултет, Косовскаа Митровица‐Л
Лешак, Копао
оничка бб, Леш
шак 3819,
Србија
*аутор за контакт: ksenijja@polj.uns.acc.rs
УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Једн
но од основни
их питања у наводњавању
н
у је одређивање времена
заливања појединих
п
би
иљних врста и утврђивањ
ње рационалног заливногг режима у
односу на земљиште
з
и климатске
к
усл
лове, ниво агротехнике и би
иолошке караактеристике
гајених би
иљака. Задатаак истраживаања је био да се поређењем заливн
ног режима
применом водног билан
нса у односу на
н примену теензиометра добије
д
јасна информација
шта препоручити пракси наводњав
вања са циљеем добијања високих и к
квалитетних
приноса паарадајза. Такође, утврдић
ће се и ефекаат наводњаваања капањем
м на принос
парадајза.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Оглед са нав
водњавањем парадајза изв
веден је 2017
7. године на
окућници приватног
п
посседа у Кисачу
у на земљишту
у типа карбон
натни чернозеем. Парадајз
је наводњааван капањем са латералим
ма постављен
ним на површ
шини земљиш
шта у сваком
реду на раастојању од 0,7
0 m са разм
маком капљач
ча на латерал
лу од 0,1 m и протоком
капљача 8,,0 l h‐1. У огл
леду је била заступљена и варијанта без
б наводњав
вања. Време
заливања је одређивано
о методом водног билансаа и помоћу теензиометра п
постављеног
између биљ
љака у реду наа дубини од 0,2
0 m. Дневна потрошња
п
воде одређена је применом
коефицијен
ната културе (kc) и рефереентне евапотр
ранспирације (ЕТо). За обраачун дневне
евапотрансспирације кор
ришћени су коефицијенти културе 0,6 у иницијалној фази, 0,7 у
развојној фази
ф
и 1,05 у фази плодон
ношења до по
оследње берб
бе. Гранична в
вредност на
тензиометр
ру за одређив
вање времена заливања била је 50 cb. Теензиометарск
ка мерења су
праћена дв
ва пута дневн
но, у јутарњи
им и поподнеевним сатимаа. Заливна но
орма у фази
плодоношеења била је 30 mm. Ук
купна количи
ина воде дод
дате наводњ
њавањем на
варијанти са водним би
илансом изоссила је 302 mm
m (12 залив
вања), а на варијанти са
тензимотро
ом 425 mm (1
16 заливања). У истраживањима је био
о заступљен ххибрид Вива
на основној парцелици величине
в
3,5 m2.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Наводњаавање је стат
тистички знач
чајно утицало
о на принос
к
је у про
осеку на нав
водњаваној варијанти
в
изн
носио 95,53 t ha‐1, а на
парадајза који
ненаводњааваној варијанти 23,94 t ha‐1. На варијанти са пр
рименом тен
нзиометра у
одређивањ
њу времена заливања
з
ост
тварени су статистички
с
значајно већ
ћи приноси
парадајза (99,85 t ha‐1) у односу на варијанту прим
меном билансаа (91,21 t ha‐1)). Резултати
указују даа тензиометаарска мерењ
ња могу бит
ти поуздан ослонац у р
реализацији
рационалног заливног режима
р
парадајза.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Парадајјз; Наводњаваање; Заливни режим

Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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ВЛАЖНОСТ ЗЕМЉИШТА
А У РИЗОСФЕР
РНОМ СЛОЈУ ЈАБУЧЊАКА
А
ВИСОКО ИНТ
ТЕНЗИВНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Е
љко Мардешић
ћб, Славица Раадовановићц,
Гордана Маатовићa*, Жељ
Еникаа Грегорићa, Весна Почучаa, Џенита Идри
изовићa
у Београду
у, Пољопривр
редни факултеет, Институт за
з земљиште и
мелиорације
бД.о.о. Aqua
aduct, Београд
д
цРепубличк
ки хидрометеоролошки зав
вод, Београд
*аутор за контакт: gmato
ovic@agrif.bg.aac.rs
аУниверзит
тет

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Воћњ
њаци у висок
ко интензивној производњ
њи подразумеевају велика
улагања у системе за нааводњавање и прихрану, као
к и у систем
ме против измрзавања и
противград
дне заштите. Висока улаггања могу би
ити оправдан
на, уколико се опремом
стручно ру
укује. Циљ ово
ога рада је даа испита како се користи систем
с
за наводњавање у
производни
им условима,, у јабучњаку
у високо интеензивне прои
изводње. То п
подразумева
анализу пр
римењеног реежима наводњ
њавања, одно
осно проверу влажности зземљишта у
ризосферно
ом слоју, токо
ом вегетацион
не сезоне. Так
кође, циљ је и да се изврш
ши поређење
мерених вр
редности влаажности земљ
љишта са сим
мулацијама добијених при
именом FAO
AquaCrop модела,
м
да би се установилаа могућност примене
п
овог модела за усп
постављање
режима нав
водњавања јабуке у високо
о интензивнојј производњи
и.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Истраживањ
ња су обављен
на у Челареву
у, током 2007
7. године, на
земљишту типа черноззем на лесној тераси, који
и је под засаадом јабуке, сорте Гала.
Воћњак је у високо интеензивној прои
изводњи, са изграђеним
и
си
истемом за нааводњавање
и прихрану
у, системом против
п
измрзавања и прот
тивградном мрежом.
м
Наво
одњавање je
обављано методом кап
пања, режимом који се спроводи у производним
м условима.
Емитери су
у са компензаацијом притиска, на међуссобном растојању од 0,6m и протоком
од 1,6 l/ssat. Контрола влажности
и земљишта је вршена континуирано, помоћу
тензиометаара марке Watermark,
W
којји су постављ
љени на дуби
инама од 15 и 30cm од
површине земљишта. Симулација
С
влажности зем
мљишта је рађена методо
ом свођења
биланса вод
де у земљишт
ту, на дневном
м нивоу, за об
бе поменуте дубине,
д
примееном модела
FAO AquaCrrop, верзија 6..1.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Ризосфеерни слој зем
мљишта у јаб
бучњаку се, т
током целог
периода ко
онтролисања (јул‐септемб
бар), налазио у врло високом степену влажности,
углавном у дијапазону између вредн
ности пољско
ог и максимал
лног водног капацитета.
Симулацијее FAO АquaCro
op модела су показале
п
добр
ро слагање саа мереним вреедностима, с
тим што су због заасенчења уззрокованог противградно
п
ом мрежом, вредности
потенцијал
лне евапотраанспирације умањене за 30%. Можее се закључ
чити да се
наводњавање воћњака у производни
им условима, не обавља ад
декватним режимом, при
чему се нам
меће констатаација да систеемима за наво
одњавање трееба да рукују сстручњаци у
тој области, односно инжењери
и
меелиорација. Такође,
Т
закљ
ључује се да модел FAO
AquaCrop може
м
да се ко
ористи за процену влажности земљиш
шта у ризосфеерном слоју
јабуке у ви
исоко интензи
ивној произво
одњи, са ограаничењем да се при свођеењу биланса
воде у зем
мљишту, збогг засенчења воћњака, мо
ора извршити
и редукција израчунате
потенцијал
лне евапотран
нспирације.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
наводњ
њавање, јабукаа, влажност зеемљишта, FAO
O AquaCrop мо
одел
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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

ПРИМЕНА ПЕ
ЕДОТРАНСФЕ
ЕРНИХ ФУНК
КЦИЈА ЗА ИЗР
РАЧУНАВАЊЕ
Е
ЗАПРЕМИН
НСКЕ МАСЕ ЗЕМЉИШТА
а, Драгиш
Срђ
ђан Шеремеши
ића*, Миливој Белић
Б
ша Милошева, Владимир
В
Ћир
рића,
Јо
овица Васин б, Станко Милић
ћб, Бојан Војнова
аУниверзите
ет

у Новом Сад
ду, Пољопривр
редни факултеет, Департман за
з ратарство и
повртарство
о, Нови Сад, Ср
рбија
б Институт за
з ратарство и повртарство, Нови Сад, Срб
бија
*аутор за ко
онтакт: srdjan.sseremesic@pollj.uns.ac.rs

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Запр
реминска масаа (ρb) земљиш
шта је важно физичко својјство које се
користи за израчунавањ
ње и процену сабијености земљишта,
з
ук
купне порозно
ости, залиха
влаге, резеерви органско
ог угљеника (OC) и сл. Он
на је подложн
на утицају великог броја
чинилаца због
з
чега се њене
њ
вредност
ти мењају током године, што
ш отежава тумачење и
праћење својстава зем
мљишта, прод
дужава терен
нски рад и поскупљује уузорковање.
Сходно том
ме добијање репрезентат
тивних вредности запрем
минске масе рачунским
путем и њеено предвиђањ
ње у зависноссти од промен
на својстава земљишта
з
може значајно
појефтинит
ти и олакшати
и теренски рад
д. Данас је у употреби
у
вели
ики број педот
трансферних
функција земљишта (ПТ
ТФ) за добијаање информација о запрем
минској маси,, збијености
земљишта нарочито у функцији анаализе велико
ог броја узор
рака у кратко
ом времену.
Педотрансф
ферна функци
ија се дефиниш
ше као матемаатички модел за предвиђањ
ње физичких
(запреминсска маса, водн
но‐ваздушни режим
р
итд.) и хемијских (каапацитет измене катјона)
својстава зеемљишта. Циљ
љ овог рада је тестирање раазличитих ПТФ
Ф на узорцим
ма ораничног
слоја земљи
ишта типа чернозем са вишеегодишњег огл
ледног поља на
н Римским Шаанчевима.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД
Д: Истраживањима је обухваћено девеет система р
ратарења са
вишегодиш
шњег стацион
нарног огледаа „Плодореди“ и „IOSDV“ Института
И
за р
ратарство и
повртарство на Римским
м Шанчевима са различити
им варијантам
ма плодосменее и ђубрења.
Узорци су узети из слојја 0‐30 cm, наакон жетве пшенице
п
и реепрезентују к
кумулативан
утицај агро
отехнике > 20
0 година. На одабраним
о
вааријантама су
у анализиранаа хемијска и
физичка св
војства земљи
ишта укучујући и запремин
нску масу која је одређена ц
цилиндрима
запремине1
100 cm3. Стаатистичка ан
нализа је об
бухватила изр
рачунавање Пирсоновог
коефицијен
нта, а валиди
иција податак
ка је извршен
на помоћу ср
редње квадраатне грешке
(RMSE). Коришћено је укупно
у
13 ПТФ
Ф и то: премаа Jeffrey и сар
р. (1970), Harrrison (1981),
Tamminen (1994),
(
Kaur (2002),
(
Bernou
ux и сар. (1998
8), Manrique и Jones А (1991), Manrique
и Jones Б (1
1991) Alexandeer A (1980), Alexander
A
B (19
980), Tomasellla и Hodnett (1998), Hollis
(2012) и Leonaviciute (2000). Порееђењем вред
дности добијјених ПТФ и измерене
зампремиск
ке масе утврђ
ђена је њиховаа погодност за примену у пракси.
п
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК:На основу вредности
и добијених корелационом
к
м анализом
утврђено јее да ПТФ према Hollis‐у (2012) има највећее вредности коефицијента
к
к
корелације у
односу на вредности
в
ρb r2=0,73; F‐вреедност на нив
воу значајност
ти P=0,05 је износила 4,2.
Вредности RMSE су изно
осиле 3,03% што
ш је у оквир
рима критичн
ног интервалаа RMSE (95%
ниво значајности) од 5,62
2%. Остале ПТФ
Ф су показале значајно мањее вредности ко
орелационих
коефицијен
ната и непост
тојање стати
истичке значаајности за испитиван тип земљишта.
Сходно том
ме формула ПТФ
П
коју је пр
редложио Holllis (2012) – ρb
b=0,80806+0,8
823844(EXP(‐
0,27993.OC)+0,0014065.Гл
лина‐0,001029
99Глина) мож
же се препор
ручити за ко
оришћење у
пракси. До
обијени резултати имају практичан значај јер се на основуу доступних
параметараа може израчу
унати ρb земљ
љишта чиме се
с скраћује вр
реме за њено о
одређивање
и неопходна теренска истраживањ
ња. За њену ширу употреебу неопходн
на су даља
тестирања на другим ти
иповима и нач
чинима кориш
шћења земљиш
шта.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: запреми
инска маса зем
мљишта; узорк
ковање земљиш
шта; чернозем
м; сабијеност
земљишта
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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Симпозијум
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НЕКЕ ФИЗИЧКЕ ОСО
ОБИНЕ ДУГОТ
ТРАЈНО ЗАЛИ
ИВАНИХ ЛИВА
АДСКИХ ЗЕМЉИШТА
ДО
ОЛИНЕ БЕЛОГ
Г ДРИМА У ПО
ОДРУЧЈУ КЛИ
ИНЕ
Бошко Гајјића, Бранка Кр
ресовићб, Бори
ивој Пејићв, Анггелина Тапанаароваа,
Горан Дугалићг, Љубомир Жив
вотића, Зорицаа Средојевића
у Београду, Пољопривред
дни факултет, Немањина 6, Београд
Б
11080,, Србија
зза кукуруз „Зем
мун Поље”, Сло
ободана Бајићаа 1, Београд 11
1185, Србија
вУниверзитет у Новом Сад
ду, Пољопривр
редни факултеет, Трг Доситеја Обрадовића 8, Нови Сад
ија
21000, Срби
гУниверзите
ет у Крагујевцу,, Агрономски факултет
ф
у Чачк
ку, Цара Душана 34, Чачак 320
000, Србија
*аутор за ко
онтакт: bonna@
@agrif.bg.ac.rs
аУниверзите
ет
бИнститут

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Изуч
чавање физичких особина земљишта
з
зн
начајно је, как
ко за чување
и одржавањ
ње, тако и за повећање њи
ихове произво
одне способно
ости. У свету, а и код нас,
нема многго квантифи
икованих инф
формација о физичким особина виш
шегодишње
наводњаваних земљишта. Ова истраживања су спроведена да
д би се окаарактерисао
механички састав и најв
важније физи
ичке особине дуготрајно зааливаних (> 1
100 година)
њивских ли
ивадских земљ
љишта (ириго
осола) долинее Белог Дримаа.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Истраживањее је обављено
о у подручју Клине
К
(Метоххија, Србија).
На терену је ископано
о осам земљи
ишних профи
ила и изучен
не су њихов
ве физичко‐
морфолошк
ке карактери
истике, пре св
вега грађа пр
рофила, тј. пр
рисуство у њ
њима разних
генетичкихх хоризоната и слојевитост
ти, при чему је највећа паж
жња посвећенаа изучавању
дубине чи
итавог земљ
љишног слојаа богатог глином
г
(оранични + по
одоранични
хоризонти)). Из свих ко
опаних профи
ила узети су узорци земљ
љишта у пореемећеном и
непоремећееном склопу, у циљу лабо
ораторијских одређивања њихових најв
важнијих, са
аспекта нааводњавања, физичких
ф
осо
обина, и то: текстуре, гусстине земљиш
шта, укупне
порозности
и, водних каапацитета и ваздушног капацитета.
к
З ова истрааживања из
За
плитких пр
рофила узети су узорци сам
мо из једне (изз ораничног хоризонта),
х
а из средње и
јако дубоких профила, из две до тр
ри дубинске зоне.
з
Одређи
ивање физичк
ких особина
извршено је применом стандардних
с
м
метода.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Грађу изу
учених профи
ила земљиштаа карактериш
ше присуство
у њима пли
ићег или дубљ
љег хумусног (0
0–25–90 цм), некад
н
и потху
умусног, глино
ом прилично
богатог илу
увијално‐карб
бонатног Bсa, AhBсa или AhBсaGo, или пак
к AhGo хоризон
нта; а испод
њих увек сл
лоја невезано
ог песка и скеелета. Већина испитиванихх физичких оссобина осам
копаних пр
рофила ливадских долинск
ких земљиштаа, образованихх на карбонат
тном наносу
Белог Дрим
ма, и поред прилично теешког механи
ичког саставаа (глинуше сса садржајм
честица маањим од 0,002
2 мм увек већим од 43%), доста су повољне и уз т
то прилично
уједначене у орничном хоризонту
х
(Аhp), док су знаатно мање повољне, мада н
не изразито
неповољне,, у подорничном хоризонту
у већине дубљих профила. Густина
Г
сувог земљишта у
Аhp хоризон
нту варира угглавном од 1,16
1
г/цм3 до 1,22 г/цм3, а чврстих чест
тица – 2,65–
2,79 г/цм3. Укупна пороззност се налаззи у прилично
о широком ин
нтервалу, од 4
44% до 58%,
а порозност
т аерације – 3–24%.
3
Количи
ине биљкама лако приступаачне воде у Аhhp хоризонту
(0–20–30 цм)
ц варирају од
о 29 мм до 41
4 мм, а брзин
не филтрацијје – 1,1.10–1–7
7,3.10–4 цм/с.
По правилу
у, дубина површинског сло
оја, односно земљишног
з
сл
лоја у ужем см
мислу, као и
бонитет физичких особ
бина, може се
с рећи и саа њиме тесно
о повезане п
продуктивне
способност
ти земљишта, повећава се махом идући
и од садашњегг корита Бело
ог Дрима ка
старијим терасама те рееке. Тачније речено,
р
идући
и у наведеном правцу смеењују се две
зоне са дваа подтипа дол
линске ливадсске црнице, који
к
се међусо
обно знатно р
разликују по
степену раззвоја и физичк
ким особинамаа, па отуда и маахом и по прод
дуктивној споссобности.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
наводњ
њавање; механ
нички састав земљишта;
з
во
одно‐ваздушне особине
земљишта; укупна пороззност
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Симпозијум
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САЛИ
ИНИТЕТ И ЈО
ОНСКИ БИЛАН
НС У ЗЕМЉИШ
ШТИМА ГРАД
ДСКИХ ДРВОРЕДА
1, Лаза
Љиљана Неешић1*, Дуња Крстић
К
ар Павловић1, Миливој Бели
ић1,
2, Влади
Јовица Васин
В
имир Ћирић1
1 Универзит
тет

у Новом Саду,
С
Пољопри
ивредни факу
ултет
за ратарство и повртарств
во Нови Сад,
*аутор за контакт: nesicllj@polj.uns.ac.rs

2 Институт

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Услед
д примене вел
ликих количи
ина неорганск
ких соли ради
и заштите од
поледице у току зимско
ог периода, у земљиштим
ма градских зона
з
и најфрееквентнијих
саобраћајни
ица често дол
лази до веомаа штетних про
оцеса као што
о су заслањив
вање и /или
алкализаци
ија. Циљ овогг истраживањ
ња је утврђиваање квантитеета и квалитеета укупних
водораство
орљивих соли у земљиш
шту различит
тих дрвореда на најфрееквентнијим
саобраћајни
ицама у Ново
ом Саду. Дозв
вољени садрж
жај укупних во
одорастворљивих соли у
земљишту према Класи
ификацији земљишта
з
Ју
угославије (Шкорић и саар.,1985) за
хлоридно сулфатно
с
засл
лањивање, иззузев гипса, износи 0,25%, а за содно зааслањивање
0,15%. Веће вредности од
о наведенихх, указују на процес
п
заслањ
њивања у зем
мљишту. На
ктричне пров
водљивости сатурисаног
с
водног екстр
ракта (ЕCе),
основу вреедности елек
заслањеним
м земљишти
има,
сматраају се она код којих јее вредност електричне
проводљив
вости већа од 4mS/cm.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Теренска ист
траживања су
у изведена наа почетку (апр
рил 2017) и
на крају веггетационе сеззоне (октобар
р 2017), на јед
данаест локал
литета, најфрееквентнијих
саобраћајни
ица, на земљи
ишту поред пута
п
у дрворед
дима платанаа), копривићаа, америчког
копривића)), ситнолиснее липе, сребрн
нолисне липее и софоре, а земљиште изз Футошког
парка посл
лужило је каао контрола. Узорци су узимани
у
хол
ландском сон
ндом у два
понављањаа, са две дуб
бине (0‐30 цм
м и 30‐60 цм
м). У узорцим
ма је анализи
иран садржај
укупних во
одорастворљи
ивих соли (%
%), у водом саатурисаној зеемљишној пассти помоћу
кондуктометра; pH у водом сату
урисаној зем
мљишној пассти потенциометријски;
ивост сатури
исаног водн
ног екстракт
та ECe 25ОC помоћу
електричнаа проводљи
рљивог Ca2+
кондуктометра и плати
инизиране елеецтроде типа пипете;
п
сaдржај водораствор
с раствором H2SO4 у присуству 1%
Mg2+ Na+ i K+ методом AAС; CO32‐ ‐ титрацијом са
раствора фенолфталеин
ф
на; HCO3‐ ‐ титрацијом
т
са
с раствором H2SO4 у при
исуству 1%
раствора метил
м
оранжа;; SO42‐ гравим
метријски, тал
ложењем са BaCl2; Cl‐ ‐ титрацијом са
раствором AgNO3 у прису
уству 5% раст
твора калијум
м хромата. (ЈДПЗ 1966)
РЕЗУЛТАТИ
И И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Средње вредности ан
нализираних параметара ууказују да је
садржај сол
ли у % на испитиваним лок
калитетима у оба испитиваана термина, ззнатно већи
него на кон
нтроли (< 0,03
3%) и кретао се у интерваалу 0,12‐0,38%
%. Вредност Е
ЕCе показује
исте тенденције. На кон
нтроли је износио 0,77 mS//cm, а на испитиваним локалитетима
кретао се у интервал 1,,52‐6,87 мS/cm
m. pH вредно
ост на контроли износилаа је 7,59 а на
испитивани
им локалитет
тима се кретаала у интерваалу од 7,61 до
о 8,09. Анали
изом јонског
биланса ут
тврђено је даа су узрок зааслањивања соли
с
хлоридн
но‐сулфатног типа а од
катјона у саатурисаном водном екстракту земљиш
шта доминираају калцијум и натријум.
Упоредјујућ
ћи резултатее мерења на почетку и наа крају вегет
тационе сезон
не (април –
октобар) ут
тврђено је благо повећањее салинитета и алкалитетаа у јесењем п
периоду што
је вероват
тно последи
ица сушног лета када долази до асцедентне миграције
водораство
орљивих соли
и у земљишт
ту. Како би се овакви пр
роблеми изб
бегли, треба
примењиваати мање штеетне методе заа заштиту од поледице.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
земљиш
ште,заслањиваање, алкализаација, саобраћ
ћајнице, дрвор
реди
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊ
ЊУ СОРТНЕ СП
ПЕЦИФИЧНО
ОСТИ ПРИ
ЂУБРЕЊ
ЊУ ПШЕНИЦЕ
Е АЗОТОМ
Горан Јаћимовића, Владимир
В
Аћи
инб*, Милан Миросављевић
М
ћб, Јован Црно
обараца,
б
Драгана Латковића, Јелена Вискови
ића, Љиљана Брбаклић
Б
аУниверзите
ет

у Новом Сад
ду, Пољопривр
редни факултеет, Департман за
з ратарство и
повртарство
о, Нови Сад, Ср
рбија
бИнститут за
з ратарство и повртарство, Одељење за ст
трна жита, Нов
ви Сад, Србија
*аутор за ко
онтакт: vladimiir.acin@nssemee.com

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Савреемена наука ну
уди бројна реш
шења за повећ
ћање производ
дње хране за
константно
о растућу љу
удску популац
цију. Ниједно
о од ових решења, заправ
во, не нуди
револуцион
нарно повећаање приноса и укупне биљн
не производњ
ње, али свако од њих даје
важан појед
диначни допри
инос у глобалн
ном решавању проблема. Циљ
љ рада је да исстакне значај
сортне техн
нологије, као једног од асп
пеката могућег повећања приноса, уз и
истовремено
вођење рач
чуна о економичности, ст
табилности и еколошкој одрживости
о
п
производње.
Један од сеггмената којим
м се потпуније може искор
ристити генет
тски потенцијал пшенице
је агротехн
ника прилагођена свакој сорти.
с
У раду
у је као главн
ни критеријум
м постојања
сортне спеецифичности минералне исхране
и
пшен
нице коришћеен принос зр
рна. Он је и
најсигурни
ији показатељ
љ постојања разлика изм
међу сорти, јер представ
вља крајњи
резултат дееловања како
о абиотичких (климе и зем
мљишта), тако
о и биотички
их чинилаца,
физиолошк
ких и биохеми
ијских процесса у биљци, те примењене агротехнике.
а
МАТЕРИЈА
АЛ И МЕТОД: Испитивање сортне
с
специф
фичности мин
нералне ‐ азотне исхране
пшенице иззведено је у току
т
производ
дне 2016/17. и 2017/18. го
одине на виш
шегодишњем
стационирааном огледу Института
И
за ратарство и повртарство, на Римским шанчевима.
Оглед је изведен
и
као двофакторија
д
ални, по спли
ит‐плот дизаајну са рандо
омизираним
распоредом
м варијанти, у четири пон
нављања. Ист
траживање јее базирано наа анализама
приноса зр
рна пшеницее на 13 вари
ијанти ђубреења (главне парцеле; фак
ктор А), те
изналажењ
њу најоптимаалнијих трет
тмана за св
ваку од пет анализирааних сорти
(подпарцел
ле; фактор Б).
Б Зa утврђ
ђивање реак
кције сорти на ђубрењее азотом и
изoстaвљaњ
њa његове пр
римeнe, oдaб
брaно је 13 вaриjaнти
в
ђуб
брeњa: три в
вaриjaнтe сa
пojeдинaчн
ном применом
м хрaнивa (N2, P2, K2), три двojнe
д
кoмбин
нaциjе (N2P2, N2K2 и P2K2)
и сeдaм вaaриjaнти ђубр
рeњa сa свa три
т
хрaнивa: N1P1K1, N2P1K1, N3P1K1, N1P2K2, N2P2K2,
N3P2K2 и N3P3K3; гдe су брojeвимa у индeксимa oзнaчeнe
o
рaст
тућe дoзe хрaaнивa: 1=50,
50 kg чистих хрaнивa – aктивнe
a
мaтeр
риje N, P2O5 и K2O по ha.. Цeлoкупнe
2=100, 3=15
прeдвиђeнee кoличинe P2O5 и K2O, кao
o и пoлoвинa N ђубривa пр
римeњeнe су нeпoсрeднo
прe oснoвнe oбрaдe. Дру
угa пoлoвинa N ђубривa упo
oтрeбљeнa je зa jeднo приххрaњивaњe.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Утицај ђубрења
ђ
на пр
ринос зрна јее био веома и
изражен код
свих сорти. У обе годин
не сорте су сл
лично реагов
вале на разли
ичите третман
не ђубрења.
Најмањи приноси доби
ијани су без употребе
у
ђуб
брива или уп
потребом сам
мо калијума,
затим и наа комбинацији
и фосфора и калијума
к
или
и само фосфор
ра. Азот је им
мао значајно
највећи ути
ицај на прино
ос. У просеку за све сорте, ђубрење само
о азотом (вар
ријанта N100)
повећало је
ј принос у односу на неђубрену варијанту
в
за 123, односн
но 92% по
анализиран
ним годинамаа. Највећи при
инос зрна доб
бијен је на вааријанти N150P150K150; али
су статист
тички подјед
днако висок
ки приноси добијани и на остали
им тројним
комбинаци
ијама ђубрењ
ња са највећи
им или средњ
њим дозама азота, као и на двојној
варијанти N100P100. У об
бе године, со
орта НС Јаворка показалаа је највећу р
реакцију на
ђубрење аззотом. НС Мил
ла (у првој год
дини) и НС Ил
лина (у друго
ој) на ђубрењее фосфором,
а сорта НС Мила
М
на ђубр
рење калијумо
ом, у обе анализиране годи
ине.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
пшениц
ца; минералнаа исхрана; при
инос; сортна специфичност
с
т
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У
УТИЦАЈ
КРМН
НИХ БИЉАКА
А ГАЈЕНИХ НА
АКОН ОЗИМИ
ИХ МЕЂУУСЕВ
ВА
НА СТАЊЕ СА
АБИЈЕНОСТИ
И ЗЕМЉИШТА
А
Бо
ојан Војнова*, Срђан Шерем
мешића, Бранк
ко Ћупинаа, Јован Црнобарааца,
Ђорђее Крстића, Свеетлана Вујића, Милорад Жи
ивановб
аУниверзите
ет

у Новом Сад
ду, Пољопривр
редни факултеет, Департман за
з ратарство и
повртарство
о, Нови Сад, Ср
рбија
б Институт за
з ратарство и повртарство, Нови Сад, Срб
бија
*аутор за ко
онтакт: bojan.v
vojnov@polj.uns.ac.rs

УВОД И ЦИЉЕВИ: Интензивна
И
пољопривред
дна производ
дња, често доводи до
нарушавањ
ња, физичкихх, хемијских и биолошки
их својстава земљишта. Са аспекта
физичких својстава,
с
саб
бијање земљишта представ
вља озбиљан проблем који
и доводи до
промене физичко‐механ
ф
ничких и во
одно‐ваздушних својстава и једно је од главних
фактора дееградације зем
мљишта. Циљ
љ рада је био да
д се утврди утицај
у
озимих међуусева
и гајених пољопривред
п
них култура у накнадном року сетве (кукуруз,
(
сојаа и суданска
трава) на физичка
ф
својст
тва земљиштаа, а пре свега на
н његову саб
бијеност.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Истраживањее је спроведен
но на огледно
ом пољу Римск
ки Шанчеви
Института за ратарство
о и повртарсство у Новом
м Саду (45°19
9´N и 19°50´E
E). Оглед са
озимим међуусевима састојао се из здруженог
з
мееђуусева: озим
ми сточни граашак (Pisum
sativum ssp. arvense L.) и тритикале
т
(Tr
Triticosecale) (Т
Т+Г); чистог међуусева
м
– оззими сточни
грашак (Г) и контроле без
б међуусева (К). Заоравањ
ње међуусева обављено је у последњој
недељи мајја месеца 2018. године, а сетва кукурузаа, соје и судан
нске траве по
очетком јуна
2018. годи
ине. Сабијеност земљиштаа анализиран
на је на осно
ову податак
ка о отпору
продирањаа конуса у зем
мљиште и мом
менталној влаажности земљ
љишта. Отпор продирању
конуса у земљиште мереен је помоћу пенетрометра
п
а (Eijkelkamp Penetrologger)
P
) са конусом
пречника 11,28
1
мм чији
и је врх под углом
у
од 60° и брзином ут
тискивања од
д 2 cm sec‐1.
Мерење отп
пора обављен
но је до 80 цм дубине земљишта, на свак
ких 1 cm у 10 п
понављања..
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉ
ЉУЧАК: На основу сп
проведеног истраживањаа, најмањи
процентуал
лни садржај воде
в
у земљиш
шту на дубини од 0 до 20 цм
ц утврђен је на парцели
под кукуру
узом на вари
ијанти Т+Г 10,5%
1
(запрем
минских), а највећи на контролној
парцели (б
без међуусеваа) (25,7%), каао последицаа одсуства мееђуусева, гусстог склопа
суданске тр
раве и смањеене евапорације са произв
водне површи
ине. Најмањи
и Cone index
(CI) измереен је на парц
цели са судан
нском травом
м, на којој јее претходно ггајен озими
грашак као
о међуусев (C
CI=2,3), док јее највећи инд
декс (CI=3,6) измерен у уссеву соје на
варијанти Т+Г. Специфи
ичан отпор земљишта при
и продирању
у конуса био је различит
како на вааријантама зд
друженог међ
ђуусева, чисто
ог међуусева и контроле тако и код
различитихх гајених врсста у накнад
дном року сеетве. Највећаа вредност сп
пецифичног
отпора у ор
раничном хор
ризонту (0–20 цм) измереена је у усеву
у сојe (Т+Г) – 2,76 МПа, а
такође је утврђена
у
повеећана сабијен
ност код исто
ог усева у под
дораничном сслоју (20–40
цм). На основу утврђени
их вредности специфичног
с
отпора земљишта може сее закључити
да усев кук
куруза најмањ
ње утиче на сабијање зем
мљишта, за разлику
р
од со
оје, док је у
погледу мееђуусева утвр
рђено да грашак има најм
мањи утицај на сабијање земљишта.
Увођењем међуусева у структуру сетве, кроз пажљиво дефинисан
д
пл
лодоред уз
поштовањее начела одрживе пољопр
ривреде, мож
же се утицати
и на очувањее структуре
земљишта и водно‐вазд
душна својст
тва и оствари
ити значајне користи по земљиште.
Стога је нееопходно виш
ше пажње по
осветити прилагођавању технологије
т
п
производње
употреби међуусева
м
као
о и одабиру њихових
њ
комб
бинација збогг различите м
морфологије
корена и по
отреба за водо
ом, што ће ути
ицати на смањ
њење сабијености земљиш
шта.
КЉУЧНЕ РЕ
ЕЧИ: међуусев
ви; специфичаан отпор земљишта; земљиш
шна влага; пенетрометар
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена
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ПОГОДН
НОСТ ОПЛЕМ
МЕЊЕНОГ ПЕШТЕРСКОГ ТРЕСЕТА
Т
ЗА ГАЈЕЊ
ЊЕ РАСАДА ПАПРИКЕ
П
Биљанаа Сикирић, Веесна Мрвић, Никола
Н
Кокови
ић, Оливера Стајковић Србиновић,
Ферд
динандо Марггарино, Миросслав Миладин
новић
Институт за земљиште, Београд, СР Србија
*аутор за контакт: biljan
na‐s@sbb.rs; biljana.sikiric@
@soilinst.rs
УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
Зa производњу расада у савременој кон
нтејнерској п
производњи,
избор одго
оварајућег су
упстрата је веома
в
значајаан, јер је за развој корен
на у малом
простору потребан
п
што квалитетнији
и супстрат (М
Марковић, 200
02). Основна к
компонента
ових супст
трата су тресети, али због
з
њиховее споре мин
нерализације, морају се
надокнадит
ти хранљивее материје уношењем
у
минералног
м
и
или
органског ђубрива
(Марковић,, 2002; Бјелић
ћ и сар., 2009). Ради што бо
ољих водно‐вааздушних особина тресет
се меша са перлитом, веермикулитом
м, песком, стру
уготином, зео
олитом (Sawaan and Eissa,
1996; Марк
ковић, 2002; Момировић,
М
20
011).
У овом
м раду су вр
ршена испи
итивања разл
личитих суп
пстрата за ко
онтејнерску
производњ
њу расада пап
прике на бази
и „Пештерско
ог“ тресета и зеолита из Сланаца, уз
додавање различитих
р
до
оза CaCO3, као и микроелеемената и пер
рлита (18 трет
тманa). Циљ
је био да сее произведе домаћи,
д
најпо
овољнији супсстрат, доброгг квалитета, к
који ће бити
конкурентаан другим ком
мерцијалним,, увозним супсстратима.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Оглед је посстављен среди
ином јула 2018. године у стакленику
Института за земљиштее у Београду, са
с 18 варијант
ти и 6 понављ
љања. Коришћ
ћен је тамни
,,Пештерски
и тресет“ (Д
Далас‐Тутин).. Током изво
ођења експеримента кор
ришћене су
уобичајене мере неге расада:
р
залив
вање, засењи
ивање и проветравање. З
Заливање је
обављано на
н свака 2 дан
на обичном во
одом до оптим
малног нивоаа влажности. П
Производња
расада је трајала до фазе стварањ
ња цветних пупољака. Мерени
М
су м
морфолошки
показатељи
и биљке: виси
ина, број листова, дужина корена
к
и број цветних пупо
ољака.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУ
УЧАК: Изглеед биљака показује
п
да је хабитус п
паприке на
варијантам
ма (T+NPK), (T+NPK+me)
(
и (T+NPK+ 6%
% крупни зееолит) већи у односу на
остале. Најјвећа висина надземног дела
д
биљке остварена је на
н варијантам
ма (T+NPK),
просечно 22cm
2
и (T+N
NPK+me) ‐ 21,17 cm, шт
то је за 60‐6
66% више у односу на
комерцијал
лни супстрат – контрола, док је на вар
ријанти (T+N
NPK+ 6% круп
пни зеолит)
просечна ви
исина надзем
мног дела изно
осила 16,17 cm
m, односно, заа 22 % више о
од контролe.
Ове вред
дности одго
оварају стан
ндардном расаду
р
папр
рике. На в
варијантама
(T+NPK+1%
%CaCO3) и (T+
+NPK+ me +1%
%CaCO3+6% крупног
к
зеоли
ита) постигнута је слична
висина као
о код контрол
ле. Такође, наајвећа дужинаа корена је иззмерена на ваар. (T+NPK),
(T+NPK+mee). Посматрајјући број ли
истова код расада
р
папри
ике варијанте: (T+NPK),
(T+NPK+mee) i (T+NPK+6
6% крупни зеолит)
з
су им
мале уобичајене вредност
ти за добар
расад, 7‐12 листова, док су контрола (комерцијалн
ни супстрат) и варијанта N
NPK+ me+1%
CaCO3+6% крупног
к
зеоли
ита имали у просеку
п
близу
у 7 листова. Пр
рви пупољци појавили су
се на биљк
кама на варијаантама (Т+NP
PK), (Т+NPK+ mе) после 37
7 дана, а посл
ле неколико
дана и на другима варијаантама, док код
к неких још нису били фо
ормирани.
Најбољи
и биолошки индикатори
и су испољеени код вар
ријанти са п
пештерским
тресетом, оплемењени само са NP
PK ђубривом
м, односно са
с NPK+ me. Додавање
микроелем
мената није им
мало позитив
вног ефекта на дужину биљ
љке и број лисстова, али је
на овој вар
ријанти формиран мало веећи број цветних пупољака, због чега в
варијанте са
микроелем
ментима требаа уврстити у наредна
н
истрааживањима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Пештер
рски тресет; су
упстрат; папр
рика; зеолит; микроелемен
м
нти
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ПРИСТУПАЧН
П
НОСТ ШТЕТН
НИХ МИКРОЕЛЕМЕНАТА У ФЛУВИСОЛУ
НА ПОДР
РУЧЈУ ЛУЖЊ
ЊАКОВИХ ШУ
УМА У РАВНОМ СРЕМУ
Весн
на Николић Јо
окановића, Предраг Миљковића,
Раадован Савићб, Снежана Бел
лановић Сими
ић а
аУниверзит
тет

у Београду
у, Шумарски Факултет
Ф
у Новом Саду, Пољопри
ивредни факул
лтет,
*аутор за контакт: predrrag.miljkovic@
@sfb.bg.ac.rs
бУниверзит
тет

УВОД И ЦИЉЕВИ: Загађујуће материје у земљишту нарушавају природни
биогеохеми
ијски циклусс и равнотеежу екосистеема. Загађењ
њу земљишт
та шумских
екосистемаа доприноси и ваздушнаа депозиција загађујућих материја. У овом раду
анализиран
н је садржај Cu,
C Zn, As, Mn, Co, Pb, Cd и Nii у земљишту на подручју л
лужњакових
шума у неп
плавном делу Равног Сремаа у шумским управама
у
„Мор
ровић“ и „Виш
шњићево“.
МАТЕРИЈА
АЛ И МЕТОД: На подручју Равног Срема у оквиру тр
ри најзаступљ
љенија типа
шуме (Fraxxuneto‐Querceetum typicum, Fraxineto‐Qu
uercetum robo
oris aceretosu
um, Carpino‐
Fraxino‐Queercetum roborris caricetosum remotae) на хидромор
рфном земљ
љишту типа
флувисол одређен
о
је ук
купан садржајј наведених микроелемена
м
ата и тешкихх метала (cc
HNO3 + H2O2), као и пр
риступачан садржај ових елемената (E
EDTA). На ист
траживаном
подручју от
творени су пеедолошки про
офили и описаана је њихова спољашња и унутрашња
морфологи
ија, односно извршено јее индентификовање типо
ова шума и системских
јединице земљишта.
з
Од
дређивање укупних
у
кол
личина микр
роелемената и тешких
метала раазарањем са концентровааном азотном
м киселином одређено је на апарату
”Vista Pro””‐ Varian; мет
тодом индуко
оване куплов
ване плазме ICP ‐ OES; Одређивање
приступачн
них количина микроелемената и тешких метала ек
кстракцијом са EDTA на
атомском апсорпцион
ном спектро
офотометру, ”Spektra‐600”‐ Varian, пламеном
техником; ДМ
Д 8/1‐3‐023
3, на апарату ”Vista Pro”‐ Vaarian, методом индукованее купловане
плазме ICP‐‐OES.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Резултат
ти указују да је садржај ан
нализираних еелемената у
границама максимално дозвољених
д
в
вредности
(Sl.. Glasnik, 2018
8), као и да нем
ма битнијих
разлика у садржају ових елеменаата између истраживаних
и
х шумских аасоцијација.
Изузетак је само садржај укупног никла у испитиваним узорцима
у
којји је изнад
граничних концетрацијја и износи у просеку
у 58,47 mgkgg‐1 (граничнаа 35 mgkg‐1
земљишта, према Служб
беном Гласник
ку РС 30/2018
8), док средњаа вредност пр
риступачног
никла изно
оси 3,65 mgk
kg‐1. Низак пр
роцентуални удео
у
приступ
пачног садрж
жаја никла у
укупном (у
у просеку 6,24% ) указује да је садржаај овог елемен
нтa, најверов
ватније, гео‐
хемијског порекла.
п
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
штетни
и микроелемен
нти; приступаачност; флуви
исол; Равни Ср
рем,
хигрофилне шуме
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Симпозијум
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иродно добро – угроженост и опасности“

УТИЦА
АЈ МАЛЧЕВА НА
Н АКТИВНУ
У И СУПСТИТА
АЦИОНУ КИС
СЕЛОСТ ЗЕМЉ
ЉИШТА
У ПИТОМОЈ НАНИ
Н
(MENTH
HA PIPERITA L.)
L
Анаа Драгумилоа*,
* Татјана Мар
рковића, Драгаана Божићб, Саава Врбничан
нинб,
Вл
ладимир Фил
липовића, Драггоја Раданови
ића
аИнститут

з проучавањ
за
ње лековитог биља
б
"Др Јоси
иф Панчић", Од
дсек за пољоп
привредна
истраживањ
ња и развој, Београд,
Б
Србијја
бУниверзит
тет у Београду
у, Пољопривр
редни факултеет, Катедра заа пестициде и
хербологију, Београд, Ср
рбија
*аутор за контакт: amatk
kovic@mocbiljja.rs
УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Коришћење малч
чева може ут
тицати на кар
рактеристикее земљишта,
као што су
у очување зеемљушне влааге, смањење евапорацијее, плодност земљишта и
земљишна микрофлораа, као и темп
пературне промене у оран
ничном слојуу. Циљ овог
ња је био прааћење утицај различитих малчева на активну
а
и суп
пститациону
истраживањ
киселост зеемљишта типа чернозем наа нижој речно
ој тераси, са зн
нацима оглејаавања.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Експеримент
тални дизајн огледа је био потпуно сл
лучајан блок
систем, у четири
ч
понав
вљања. Третм
мани за сузб
бијање короваа су били, дв
ва органска
(багремоваа пиљевина и суве иглице бора) и два си
интетичка маалча (црна "аггротекстил"
фолија и ср
ребрна‐браон фолија) постаављени у оглееду питоме наане (Mentha piperita L.) на
локалитету
у у околини Панчева (јуж
жни Банат). У оглед су укљ
ључене и дваа контролна
третмана у оквиру којјих нису посстављени мал
лчеви; у једн
ној контроли
и су корови
редовно ук
клањани окопавањем, док
к су у другој корови сло
ободно расли
и заједно са
гајеним усеевом. Малчеви
и су постављеени у пролећее 2016. годинее, док се њихо
ов утицај на
реакцију зеемљишта поссматрао у дв
ва периода. Прво
П
узорковање земљиш
шта, на три
различите дубине (0‐5,, 5‐10 и 10‐1
15 cm), урађеено је у јесен
н 2016. (6 меесеци након
поставке малчева),
м
а др
руго узорковаање je урађен
но у пролеће 2018. годинее (24 месеца
након по
оставке мал
лчева). Реак
кција земљи
ишта (pH вредност)
в
од
дређена је
потенциомеетријски, у суспензији
с
зем
мљиште/H2O и KCl (1 : 2,5), према сстандардној
процедури..
РЕЗУЛТАТИ
И И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Шест месеци после примене мал
лчева није би
ило промене
реакције зеемљишта ни на
н једној испи
итиваној дубини. Значајнее разлике су забележене
приликом праћења дуггорочног ефекта малча и дубине на реакцију
р
земљ
љишта, док
заједнички
и ефекат није показао знач
чајност. Посл
ле две годинее, реакција се променила
само у повр
ршинском сло
оју земљиштаа (0 – 5 cm). Ак
ктивна кисело
ост (pH/H2O) се повећала
употребом оба синтети
ичка малча, док
д
се супституционa кисеелост (pH/KC
CI) повећала
само испод
д црне "агротеекстил" фолијје у поређењу
у са контролом
м где су коров
ви слободно
расли. Навеедене промен
не реакције су
у у интервалу 0,41 – 0,47 pH
H јединице. М
Може се рећи
да тестиран
ни малчеви у гајењу питом
ме нане, током
м двогодишњ
њег периода ни
ису утицали
на значајн
ну промену реакције
р
оран
ничног као ни
н дубљих слојева
с
земљи
ишта. Мало
повећање ацидитета
а
у површинскихх 0 – 5 cm, остварено
о
под
д два сиснети
ичка малча,
говори да постоји
п
извессни потенцијаал ацидификаације код овихх малч матери
ијала али се
он на овом
м типу земљи
ишта који саадржи велики
и колоидни комплекс
к
(ви
ише од 40%
глине), нијее манифестов
вао у дубљим слојевима зем
мљишта.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
малч; pH
H вредност; питома
п
нана; фолија;
ф
органски малч.
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У
УТИЦАЈ
МЕЛИ
ИОРАТИВНИХ
Х МЕРА НА СА
АСТАВ ХУМУС
СА И ОСОБИН
НЕ
ХУМИНСКИХ
Х КИСЕЛИНА
А СОЛОЊЕЦА
А
Белић Миливој, Неешић Љиљанаа, Ћирић Влад
димир
Универзитеет у Новом Саду, Пољопривреедни факултет
т, Департман за
з ратарство и
повртарство
о
*Аутор за ко
онтакт: belicm@polj.uns.ac.rss

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: У овом
м раду приказани су резултаати истраживаања утицаја ви
ишегодишње
примене меелиоративнихх мера на сасстав хумуса и карактеристике хумински
их киселина
солоњеца. Садржај и св
војства хумусса у слојевим
ма солоњеца на којем су примењене
комплекснее мелиоратив
вне мере, имаа посебан значај, ако се им
ма у виду улогга хумусних
киселина у реакцијама јонске размеене и утицајаа на адсорпти
ивна својстваа земљишта.
Пошло се од
о хипотезе да ће вишего
одишње дејст
тво мелиорат
тивних мера утицати на
садржај, ди
истрибуцију и квалитативн
ни састав оргаанске матрије по слојевимаа земљишта.
МАТЕРИЈАЛ
Л И МЕТОД: Истраживања
И
с обављена у оквиру огледног поља "Кум
су
мане". Састав
хумуса, ексстракција фр
ракција хумуссних материјја методом Кононове
К
и Бјелчикове.
Укупни C (хуминских и фулво ки
иселина) је издвојен
и
неп
посредном ек
кстракцијом
земљишта смешом 0,1М
М Nа‐ пирофо
осфата и 0,1М
М Na‐хидрокссида. Органск
ка материја
растворљива у минералн
ним киселинаама, екстракц
цијом земљиш
шта са 0,1 M H2SO4. Укупни
угљеник и угљеник у ек
кстрактима, од
дносно фракцијама хумусни
их материја, б
бихроматном
методом Тјурина
Т
у мод
дификацији Симакова. Оп
птичка густи
ина хумински
их киселина
одређена јее помоћу спеектрофотомет
тра UNИCAM SP‐600. Раств
вор хумински
их киселина
припремљеен је методом
м Кононове. Праг коагулаације, односн
но осетљивосст молекула
хуминских киселина према коагулац
цији под дејст
твом раличит
тих концентрација CaCl2 ,
утврђен је методомпо
м
меетоди Кононо
ове.
РЕЗУЛТАТИ
И И ЗАКЉУЧ
ЧАК: У слојевима варијанти земљишта на којима су примењене
мелиоратив
вне мере повеећан је садржаај хуминских киселина и удео
у
хумински
их киселина
повезаних са
с калцијумом
м у односу на њихов садржаај код контрол
лне варијанте. Повећањем
садржаја ху
умуса по прав
вилу се повећ
ћава и величи
ина односа Ch
h:Cf , повећаваа се оптичка
х фракција.
густина ху
уминских кисселина, а так
кође се смањ
њује и удео лакомобилни
л
Њихов садр
ржај код мелиорисаних вааријанти је би
ио у интервал
лу од 20 до 4
40% од суме
хуминских киселина,
к
а ко
од контролне варијанте
в
садр
ржај фракције повезане са каалцијумом је
износио од
д 5,01 до 13,25%. Позитивн
на корелацијаа (r=0,69) утвр
рђена је измееђу садржаја
адсорбован
ног калцијумаа и садржаја хуминских
х
ки
иселина повеззаних са калцијумом. Код
контролне варијанте сам
мо у површин
нском слоју ху
уминске кисел
лине су више заступљене
у односу на
н фулво ки
иселине, а у дубљим сло
ојевима (10‐5
50 cm) фулво киселине
доминирају
у над хуминсским. Оптичк
ка густина ху
уминских киселина указујее на степен
кондензаци
ије ароматич
чног језгра, односно
о
на природу грађ
ђе молекула хуминских
киселина.П
Повећањем нааведеног одно
оса већа је и оптичка
о
густи
ина хумински
их киселина,
а однос (Е4:Е6 ) је ужи. Код млађих хуминских
х
ки
иселина нижи
и је степен ко
ондензације
ароматичног језгра и каарактеришу се
с мањом опт
тичком густин
ном, у односуу на старије,
зрелије хум
минске кисел
лине и имају шири однос Е4:Е6. Извеснее разлике у вредностима
оптичких густина
г
се мо
огу констатовати само у површинским
м слојевима и
испитиваних
варијанти. Наиме,
Н
однос Е4:Е6 код мелиорисаног зем
мљишта у сло
ојевима (0‐10 и 10‐20 cm)
износи 2,86
6 и 3,46, а у исстим слојевим
ма контролне варијанте 3,3
31 и 3,65. Ужи однос Е4:Е6,
указује на већу
в
оптичку густину хумин
нских киселин
на, које садржее нешто вишее угљеника с
цикличном
м ‐ ароматично
ом везом, у од
дносу на хуми
инске киселин
не контролне варијанте.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
мелио
оративне мере, оптичка густина хум
минских кисеелина, праг
коагулације, солоњец
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ОСОБИН
НЕ ЗЕМЉИШТ
ТА ТИПА ФЛУ
УВИСОЛ НА ПОДРУЧЈУ
П
СРЕ
ЕДЊЕГ ТОКА
А ДУНАВА
Саша Пек
кеча*, Маринаа Катанић
аУниверзит
тет

у Новом Сааду, Институт
т за низијско шумарство
ш
и животну сред
дину, Нови
Сад, Србијаа
*аутор за контакт: pekeccs@uns.ac.rs
УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: У рааду су обрађена земљиштаа типа флувисол на подруучју средњег
тока Дунав
ва. Циљ рада је да се при
икажу карактееристике и хидролошки
х
ууслови ових
призводних
земљишта који владајју на истраж
женом подручју ради одређивања
о
могућности
и испитаних земљишта.
з
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Истражена су
у земљишта типа
т
флувисо
ол на левој об
бали Дунава.
Одређене су
с физичке и хемијске карактеристи
к
ке ових земљ
љишта као и динамика
подземне воде
в
испитано
ог подручја. Из
И отворених педолошких профила
п
су уззети узорци
земљишта, те су урађенее следеће физичке и хемијсске анализе зеемљишта:
ки састав ‐ Пи
ипет методом,, припрема узорака за анал
лизу са Na‐пир
рофосфатом
‐ Механичк
по Thun‐‐u, а текстур
рна класа зеемљишта одр
ређена је наа основу клаасификације
Tommeru
up‐a;
‐ Одређиваање специфич
чне масе земљ
љишта (г/цм3) по методи Albert‐Bogs
A
саа употребом
ксилола као
к инертне течности,
т
прем
ма ЈДПЗ (1997
7);
‐ Одређиваање запреми
инске масе земљишта
з
(г//цм3) по мет
тоди у цили
индрима по
Kopeckom
m, запремине 100
1 цм3, према ЈДПЗ (1997));
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Укупна порозност (%
%), рачунски
и из вредноссти специфич
чне и запрем
минске масе
земљишт
та према ЈДПЗ (1997);
Категоријја пора је одр
ређена рачун
нски из вредн
ности укупне порозности и ретенције
влаге одр
ређене под раззличитим при
итисцима преема ЈДПЗ (1997);
Садржај CaCO
C
ђен волуметри
ијски помоћу „Scheibler‐ovo
og“ калциметр
ра;
3 је одређ
pH вредно
ост у суспензи
ији земљиштаа са водом, по
отенциометри
ијски;
Садржај хумуса
х
по Tjurrin‐u, у модификацији Симаакова (Симако
ов et al., 1960));
Укупни аззоз по методу
у Kjeldahla,
Лако присступачни фоссфор и калијум
м према AL меетоди, Egner‐R
Riehm –Domin
nigo.
Ниво подземне воде је мерен помоћ
ћу постављени
их пијезометаара.

РЕЗУЛТАТИ
И И ЗАКЉУЧА
АК: Приметно
о је да на истрааженом подру
учју можемо констатовати
различите форме овог типа хидромор
рфног земљиш
шта, које одли
икују различи
ите особине,
а самим тим
м и различитаа производност
т. Садржај уку
упног песка ови
их земљишта се кретао од
43,52‐89,71
1%. Вредности специфичн
не масе су би
иле од 2,74‐2,,82 г/цм3 а запреминске
масе од 1,3
32‐1,45 г/цм3. Реакција ови
их земљиштаа је у границаама од 7,41‐8,16 односно
слабо до ср
редње алкалнаа, док је садрж
жај хумуса био
о од 0,58‐1,54%
% те су ово сл
лабо хумозна
земљишта. Највиши нив
во подземне воде
в
се кретаао за сва испит
тана земљишт
та од 35‐248
цм дубине, док је најниж
жи ниво износио од 170‐37
70 цм дубинее, а амплитуд
да варирања
подземне воде
в
се крет
тала од 120 до
д 144 цм. Испитана
И
зем
мљишта су у шумарству
погодна заа узгој клонов
ва црне топол
ле, а њиховаа производна својства првенствено су
зависна од гранулометријског састава, те дубине и динамике кр
ретања подзем
мне воде.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
флувисо
ол; хидроморфна земљишт
та; производн
ност; подземна вода
30

Хемијски и физички
фи
процеси у земљишту
з
у контек
ксту плодности и иссхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена

Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

ТEХНИЧКO РEШEЊE
Р
‐ ОД
ДРЖАВАЊЕ ПЛОДНОСТИ
П
ЗЕМЉИШТА
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АНСКОМ ГАЗД
ДИНСТВУ
Влaaдaн Угрeнoви
ићa*, Влaдимир
р Филипoвићб, Душицa Дeлић
ћв, Вeрa Пoпoв
вићг,
д, Гo
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овићв, Милан Угриновић
У
oрдaнa Дoзeтђ
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ија
дИнститут за
з повртарство
о, Смедеревскаа Паланка, Срби
ија
ђУнивeрзитeт Meгaтрeнд Бeoгрaд Фaкул
лтeт зa биoфaр
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УВOД И ЦИ
ИЉEВИ: У оргаанској производњи се истич
че значај сточаарске произво
одње, јер она
обезбеђује неопходне органске матеерије за обрађ
ђено земљиш
ште. Међутим у Србији се
органска ст
точарска прои
изводња одвија код свега 40
0 произвођачаа (МПЗЖС РС 2017), па то
доводи у питање одржи
ивост овог сисстема пољопр
ривредне производње. Циљ
љ техничког
решења јее одржавање плодности земљиштa на
н органском
м газдинствуу које нема
сточарску производњу.
п
MATEРИJA
AЛ И METOД
ДE: Истражив
вање је спро
оведено на имању ПП М
Мокрин, на
површини од 25 hа, мод
делирањем и димензионир
д
рањем плодор
реда са учешћ
ћем луцерке,
на бескарб
бонатној ритској црници. Луцерка
Л
је по
осејана у јесен
н 2015. годин
не на 5 hа, а
већи део њене
њ
зелене биомасе иск
коришћен је за
з производњ
њу компоста за потребе
одржавањаа плодности земљишта на имању. Како би се обезбедила економска
одрживост организована је производ
дња семена лу
уцерке. Зеленaa биомасa прв
вог и трећег
откоса, као
о и просушенaa биомасa посл
ле бербе семеена, кошене су
у и сецкане комбајном за
ниску силаажу и складиштене у сило
о јаме. Компо
остна гомилаа негована је заливањем
водом, меш
шањем и покри
ивањем, а поссле девет месееци добијен јее зрео луцеркин компост.
РЕЗУЛТАТИ
И И ЗАКЉУЧА
АК: У првој год
дини (2016) до
обијено је 9,76
6 t ha‐1 зрелог к
компоста, а у
другој 12,46
6 t ha‐1. Примењ
њен начин ком
мпостирања об
безбедио је оп
птималне караактеристике
компоста: добру обезб
беђеност азот
том (укупан aзoт 5,04%)), органском материјом
(42,56%), као
к и C/N од 8,51. Вредосси: pH, влажн
ност и EC су биле
б
оптимал
лне. Укупнa
микрoфлoр
рa била је зaсступљeнa у зн
начајном брo
ojу (65,22x106
6 CFU/g сувoгг кoмпoстa),
штo укaзуjje нa интези
ивну микрoби
иoлoшку aкти
ивнoст, а пр
рисуствo aмoн
нификaтoрa
(7,97x105 CFU/g
C
сувoг кo
oмпoстa) на знaчajну
з
зaсту
упљeнoст aзoт
тних oргaнски
их jeдињeњa.
Сaдржaj тeш
шких мeтaлa био
б је у грaниц
цaмa MДК. Утв
врђeн je знaчajjaн утицај азотофиксације
луцерке наа обезбеђеност земљиштаа азотом, јер је укупaн N у зeмљиштуу пoслe две
године, кад
да је луцериш
ште разривено
о (0,25%) био значајно већ
ћи у односу наа контролно
земљиште (0,22%). Такођ
ђe, респираци
ија земљишта, укупaн брoj микрooргaниззaмa, гљивa,
Azotobacterra‐a и aмoниф
фикaтoрa биo
o je вeћи у oднoсу
o
нa кoн
нтролнo зeмљ
љиштe, штo
указују нa пoзитивaн eф
фeкaт луцeркee нa биодивер
рзитет и акти
ивност микро
оорганизама
у земљишт
ту. Искоришћ
ћавање луцер
рке од две го
одине је преепоручено време у овом
истраживањ
њу, јер се цел
ла површина у плодосмен
ни брже обезб
беђује азотом
м. Тиме се у
петопољном
м плодореду луцерка
л
на иссту њиву враћ
ћа сваке пете године,
г
а на половини тог
периода та њива се ђубри
и компостом произведеним
п
на имању. Кол
личина компоста добијена
моделирањеем плодореда на имању у Мо
окрину (2016. год. 48,80 t, а 2017.
2
год. 62,30
0 t), довољна
је за око 20
0% површинаа њива, на год
дишњем ниво
оу. Taкo се он
не у плодосмеени, сваке 4
године ђубр
ре са 10 t ha‐1 компоста, изу
узимајући преедвиђених 20%
% површина за заснивање
луцерке. Заххваљујући производњи семен
на која обезбеђ
ђује економску
у одрживост, п
предложеном
технологијом питање сн
набдевања азо
отом решава се
с на одржив и природан начин.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
органск
ка производњ
ња, плодност, луцерка,
л
комп
постирање
Х
Хемијски
и физички
и процеси у земљиш
шту у контексту пл
лодности и исхране биљака,
дег
еградације земљишт
шта, загађења и кли
иматских промена

31

Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

THE IMPORT
TANCE OF HAR
RVEST RESIDU
UES IN CORN PRODUCTION
P
N
Dragana Laatkovića*, Jovan Crnobaraca, Goran Jaćimov
vića , Jelena Viskovića, Dušan Dunđerskia
of Novi Sad, Faculty of Agricculture, Deparrtment of field and vegetable crops, Novi
Sad, Serbia
*Correspond
ding author: dragana@polj.u
uns.ac.rs

aUniversity

INTRODUCTION and OB
BJECTIVES: Haarvest residuess of field cropss are importan
nt for matter
cycling in th
he agroecosysttem, especially
y when organiic fertilizers arre not applied
d in adequate
amounts. Th
he aim of this study was to assess the inffluence of incrreasing nitrogeen doses and
harvest resiidues (HR) on corn
c
yield.
MATERIAL and METHOD
D: The internattional stationaary field trial (IISDV) has been
n established
on a calcareeous chernozem soil, at Rim
mski Šančevi, on
n Institute of Field
F
and Vegeetable Crops,
Novi Sad. Th
his paper revieews 2‐year aveerage yields on
n corn hybrid, NS 3022. Thee trial had six
variants, thrree with HR (0
0, 100, 200 kg N/ha)
N
and threee without HR (0, 100, 200 k
kg N/ha). The
experiment was set up in three‐crop
t
rottation (corn, so
oybean, wheat)).
RESULTS an
nd CONCLUSIO
ONS: The average yield with and without HR
R variants was 7
7.22 t/ha. The
average yielld obtained on
n variants witth HR was 7.6
64 t/ha, which
h was higher b
by 0,85 t/ha
(12,52%) th
han the averagge yield on variaants without HR
R (6.79 t/ha). The
T highest yielld on variants
with HR wass achieved with
h 100 kg N/ha (8.44
(
t/ha) wh
hile the highest yield on variants without
HR was obttained with 20
00 kg N/ha (8.56 t/ha). On average, HR in
ncreased the yyield of corn
grain in the control varian
nt by 1.18 t/ha. To achieve go
ood yields of co
orn grain, optimal nitrogen
doses on vaariants with HR
R should rangee from 100 kg N/ha to 200 kg
k N/ha, whilee on variants
without HR optimal dosess of nitrogen sh
hould be closerr to 200 kg N/h
ha.
KEY WORD
DS: corn; nitroggen; yield; crop
p residues
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УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Прир
родни зеолит као суплемен
нт у супстрату
у за гајење гљ
љива убрзава
раст мицел
лијума, скраћу
ује време фор
рмирања плод
да и утиче наа повећање приноса, при
чему немаа штетно дејјство на здр
равље људи. У овом раду испитана је примена
природног зеолита – кл
линоптилолит
та из лежишта Златокоп, Врањска
В
Бањаа као носача
селена у процесу
п
узгаајања гљиве Pleurotus osttreatus (буковаче), као и могућност
усвојања и акумулирањаа овог есецијаалног елемент
та са селен‐об
богаћеног зеол
лита (СеЗ).
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Природни зеолит претход
дно је модифи
икован поступ
пком у коме
је: 1) површ
шина клиноп
птилолита обо
огаћена гвож
жђе (III)‐оксид
дом и потом, 2) селенат‐
јони адсорбовани за по
овршину гвож
жђе‐модификованог зеоли
ита, из воденог раствора
натријум‐селената. Дет
таљним инсструментални
им анализам
ма помоћу проширене
рендгенскее спектроскоп
пије за детаљ
ље структуре (EXAFS, XANES), утврђено
о је на који
начин је селенат‐јон
с
в
везан
за пов
вршину адсор
рбента. Мицеелије гљиве P. ostreatus
узгајане су
у према станд
дардној процеедури у кесам
ма са пшеничн
ном сламом у које је пре
сејања додаато 75 mg/kg СеЗ. Садржај селена у плод
доносним тел
лима одређен је тако што
су узорци разорени у микроталасно
м
ом дигестору помоћу раст
твора азотне киселине и
водоник‐пеероксида, нак
кон чега је концентрација
к
а селена одр
ређена метод
дом атомске
апсорпцион
не спектроскоп
пије.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Резултат
ти EXAFS и XA
ANES‐анализаа показали су да селенат‐
јони оствар
рују координаационе везе са
с гвожђем (IIII) присутним на површи
ини зеолита.
Хемијском анализом утв
врђено је да добијени
д
СеЗ садржи
с
17 mgg Se/g зеолитаа. Резултати
су показали
и да СеЗ нема токсичан еф
фекат на миц
целијум, као и да убрзава раст гљива.
Утврђено је да гљиве, узгајане
у
на су
упстрату са СеЗ,
С
садрже 25
54 µg Se/g сув
ве материје.
Добијени резултати указзали су да гљива Pleurotus ostreatus апсо
орбује и акумуулира селен
присутан на
н површини СеЗ због чегаа би могла даа нађе употреебу као суплеемент богат
селеном у људској
љ
исхраани.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
природни зеолит, сел
лен, Pleurotus ostreatus, суплемент
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УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
Пло
одност, као најважније
н
и најкомплексније својство
о земљишта
зависи од мера
м
које се примењују у биљној прои
изводњи, пре свега од сист
тема гајења
биљака, наачина обраде земљишта, исхране
и
биљаака, наводњавања и др. Запреминска
маса (ρb) каао један од наајважнијих по
оказатеља стеепена сабијености земљиш
шта утиче на
његову пло
одност. Органска произво
одња предстаавља систем одрживе пољ
љопривреде
који подраазумева раци
ионално коришћење земљишта у ко
ојем агротехн
ничке мере
позитивно утичу на физзичке, хемијск
ке и биолошке индикаторее квалитета зеемљишта. Са
друге стран
не, интензивнаа обрада земљ
љишта углавно
ом повећава ρb. Циљ истражи
ивања био је
да се утврд
ди утицај органске и конвенционалне производње
п
р
ратарских
ип
повртарских
усева на ρb, као и да се тее вредности упореде
у
са вреедностима ρb пашњака.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Узорци земљ
љишта (укупн
но 216) прику
упљени су у јесен након
убирања уссева са девет
т локација у Војводини
В
наа следећим ти
иповима земљ
љишта: тип
чернозем‐ Љутово
Љ
(Љ), Ором (О), Над
даљ (Н), Ченеј (Ч); тип лив
вадска црницаа‐ Стајићево
(С), Кисач (К), Црепаја (Ц); тип ритска смоницаа‐ Падеј (П) и на алувијаалном типу
земљишта‐‐ Тараш (Т). На свакој локац
цији, узорци су
с узети са дв
ве парцеле под
д органском
производњ
њом, једне пар
рцеле под кон
нвенционално
ом производњ
њом и једног п
пашњака, из
ископаних прикопки у три понављаања и из дваа слоја земљишта: 0–25 и 25–50 цм.
Запреминск
ка маса земљ
љишта одређеена је помоћу
у цилиндара по Копецком
м запремине
100 цм3. До
обијени резулт
тати обрађени
и су анализом варијансе у пр
рограму Statisstica 13.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Вредноссти ρb у повр
ршинском сло
оју земљиштаа 0–25 цм у
органском систему билее су у границ
цама 1,20–1,36 г/цм3; у ко
онвенционалн
ном систему
1,28–1,54 г//цм3 и на пашњ
њацима 0,83–1,42 г/цм3. Наа локацијама Љ и Ч утврђена је значајно
већа ρb под
д пашњацима 1,42 и 1,39 г//цм3, у односсу на парцеле у органској п
производњи
1,30 и 1,28 г/цм3. Запрем
минска маса земљишта по
од конвенционалном производњом на
локацијамаа О (1,54 г/цм
м3), Н (1,28 г//цм3) и Ц (1,4
41 г/цм3) је зн
начајно већа у односу на
пашњаке. Такође,
Т
ρb под
д конвенционаалном произв
водњом на локацији О је зн
начајно већа
у односу наа органску про
оизводњу, док је на локаци
ијама Н и П ут
тврђена значаајно мања ρb
на пашњацима у односу на оба систем
ма производњ
ње. Запреминсска маса земљ
љишта у слоју
3; у конвенционалном
25–50 цм би
ила је у органсској производњи у границам
ма 1,28–1,51 г/цм
г
систему 1,33–1,56 г/цм3 и на пашњацим
ма 1,33–1,58 г//цм3. На локац
цијама С, Ч и Ц утврђена је
значајно веећа ρb на паш
ијама С и Ч
шњацима у од
дносу на органски систем
м, а на локаци
запреминск
ка маса пашњака је билаа значајно већа и у одн
носу на конвенционалну
производњ
њу. На локаци
ијама Н и К утврђена је значајно већ
ћа ρb у конвеенционалној
на органски
производњ
њи у односу наа пашњаке, а на
н локацији Н значајно већ
ћа и у односу н
систем про
оизводње. У просеку
п
на св
вим локацијаама у слоју 0–25 цм посто
оје значајне
разлике иззмеђу системаа производњее и пашњака с тим да је најмања
н
вред
дност ρb под
пашњаком,, а највећа у конвенционал
к
лном систему
у. У потповрш
шинском слојуу земљишта
(25–50 цм) значајно је већа ρb у конвенционалном
м систему у од
дносу на органски, док се
њена вредн
ност под пашњ
њаком значајно
о не разликује у односу на об
ба система про
оизводње.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
сабијен
ност земљишт
та; органска производња;
п
конвенционални систем;
пашњак
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УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Наво
одњавање представља теххничку и мели
иоративну мееру којом се
обезбеђује лакоприступачна вода биљ
љкама, а у циљ
љу постизањаа оптималне в
влажности у
периоду године када нем
ма довољно падавина
п
и збо
ог повећања приноса.
п
Наво
одњавање се
врши систеемима за наво
одњавање, којји чине компл
лекс аготехни
ичких и други
их система. У
оквиру воћ
ћарске произзводње један
н од најефик
каснијих сист
тема за навод
дњавање је
систем „кап
п по кап“. У Републици
Р
Ср
рбији, а на осснову пописаа пољоприврееде из 2012.
године воћ
ћњаци заузмајју 4,8% површ
шина укупногг пољопривреедног земљиш
шта, од чега
се свега 2‐‐3% наводњаава. Циљ рада је да се пр
рикаже који су најчешће коришћени
системи нааводњавања и фертиригаци
ије воћарскихх култура у Републици Срби
ији.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД:: На основу интерних
и
базза фирме „AT
TP IRRIGATION
N“ и фирме
„AGROING“ обрађени су
с подаци о
најчешћее коришћени
им врстама система за
наводњавање. У овом рааду су наведен
не воћне врст
те које се најч
чешће гаје у С
Србији и код
којих је об
бавезан систем наводњаваања као агрот
техничка мер
ра. Наводњавање воћних
врста које се
с обрађују у овом
о
раду су, боровница, малина,
м
јагодаа, јабука и леск
ка.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Са аспект
та наводњавања воћних вр
рста најчешће коришћени
системи заа наводњавање су кап по
п кап. Кори
исте се и си
истеми орош
шавања, али
искључиво као допунски
и системи уз системе
с
кап по
п кап. Остали
и системи наводњавања у
модерној производњи ових воћних врста нису у примени.
п
Код боровнице сее примењује
систем „кап по кап“ са цевима од полиетилена
п
са
с уграђеним
м капљачима различитог
протока, раазмак капљач
ча по подацим
ма фирме „AT
TP IRRIGATION“ је у 90% сслучајева на
30cm са пр
ротоком од 2l/h. Код теш
шких глинов
витих земљиш
шта се кориссте цеви са
размаком капљача на 50cm. Најчешћи системи
и фертиригац
ције код бор
ровнице су:
периферна пумпа, аутом
матски систем фертиригације регулаци
ијом pH и EC
C вредности.
Код малин
не се корист
те системи наводњавања
н
са чврстим цревима и тракама за
наводњавање. Због вел
лике разновр
рсности сорти
и малине и њиховог нач
чина садње,
користе се системи са раазмаком капљ
љача од 15cm до 50cm. Најч
чешће коришћ
ћени систем
фертиригац
ције код мали
ине је: вентур
ри систем, пеериферна пум
мпа. Јагода је в
воћна врста
која се гаји
и најчешће на фолији где сее искључиво користе
к
тракее за наводњав
вање које се
постављају
у испод фоли
ије. Постоје две
д
врсте фол
лија које се користе за уузгој јагода,
једнореднаа и двореда. У зависности
и од начина узгоја
у
корист
те се траке сса размаком
капљача наа 10, 15, 20, 30cm, и прот
тока од 5‐15 литара по дужном
д
метруу. Најчешће
коришћени
и систем фер
ртиригације јее вентури си
истем. Јабука се најчешће наводњава
системима кап по кап са
с полиетиленским цевима и уграђени
им капљачинаа на 50cm и
60cm са каапацитетом од
о 2 и 4l/h. Цеви
Ц
се постаављају у шпалир на висин
ну од 50cm.
Најчешће коришћени
к
си
истем фертири
игације код јаабуке је: периф
ферном пумпом, дозером
и вентури системом. Лееска, воћна врста
в
код које се користе наразличити
ији системи
наводњавања кап по каап. Најзаступљ
љенији систеем је са цевим
ма без капљаача где се у
цевима угр
рађују по два капљача
к
по ст
таблу са прото
оком од 2l/h или
и 4l/h. Овај систем није
у потпуноссти ефикасан
н код леске из
и два разлогга. Први, збогг разгранатогг кореновог
система. Др
руги је неповољно коришћ
ћење код лако
опропусних земљишта, гдее мора да се
инсталира још једно цр
рево у реду саа убушивањем по два кап
пљача. Најчеш
шћи системи
фертиригац
ције код леске су: вентури цев и перифеерна пумпа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
навод
дњавање; системи за наводњавање; кап
к
по кап; воћарство;
фертиригац
ција.
Х
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УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
Пепео, који насстаје као продукт сегореевања угља, представља
хазардни материјал
м
ко
оји се услед мале искоришћености одлаже
о
на земљишту у
непосредно
ом окружењу
у термоелектрана. На тај начин, вр
рши се тран
нсформација
плодног по
ољопривредног земљиштаа у депоније пепела
п
које постају констаантан извор
загађења и еколошки ризик
р
за вазд
дух, воду, зем
мљиште и сав
в живи свет. И
Изложеност
депонија пепела
п
климаатским утицаајима (падави
ине и ветар)) доприноси разношењу
финих чесстица пепелаа на околне просторе (ч
често пољопр
ривредна земљишта) и
излуживањ
њу токсичних материја и со
оли у подземн
не воде. Ревеггетација депо
онија пепела
представљаа једно од наајбољих решеења за њихов
ву физичку и хемијску стаабилизацију.
Упркос вео
ома неповољн
нм физичко‐ххемијским каарактеристикаама сировог пепела које
лимитирају
у опстанак и раст биљака,, правилним избором ауто
охтоних, вишегодишњих,
брзорастућ
ћих, толерант
тних и азото
офиксаторнихх врста, обраазовање одрж
живе биљне
заједнице на
н депонијам
ма пепела је ипак
и
могуће. Поред физич
чке заштите, иницијална
вегетација доприноси повећењу
п
сад
држаја органсске материје и побољшањ
њу физичко‐
хемијских карактеристи
к
ика сировог пеепела, стварајјући на тај наачин повољни
ије услове за
колонизаци
ију бројних биљних
б
врстаа. Због тога ова студија има
и
за циљ д
да изнeсе и
сумира резу
ултате досадаш
шњих истражи
ивања о пром
мени физичко‐ххемијских кар
рактеристика
пепела токо
ом процеса рев
вегетације и ук
каже на значајј органске мат
терије у овим п
процесима.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД
Д: Најбољи начин за пр
раћење пром
мена физичк
ко‐хемијских
карактерист
тика пепела током
т
успостаављања и сукцесије вегетац
ције су хроносеквенционе
студије, у којима
к
се ови
и процеси проу
учавају на ист
том матичном
м супстрату и код којих су
промене ан
нализираних параметара
п
резултат различите дужине трајања ревеегетационог
процеса. У ту
т сврху, анал
лизиране су студије
с
које су
у укључивалее анализу физичких (удео
грануломет
тријских фрак
кција песка, праха
п
и глине)) и хемијских карактеристи
ика пепела (
pH, салинитет [EC], тотаални капацит
тет адсорпцијје [CEC], укуп
пни садржај C и N, њихов
жај биолошки доступних об
блика калијум
ма [K2O] и фосф
фора [P2O5])
однос [C/N]], као и садрж
у различитим фазама реевегетације (старост вегетаације од 3 до 60
6 година).
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Резултат
ти ових студијја су показали
и да се промен
не физичко‐
к
ка сировог пеп
пела након рев
вегетације исп
пољавају кроз акумулацију
хемијских карактеристик
органске материје
м
у пов
вршинском слоју
с
и форми
ирање О и А хоризоната, п
побољшање
физичких особина
о
пепел
ла (смањење садржаја
с
фрак
кције песка саа 82 – 97 % наа 54 – 95 % и
повећање фракције
ф
глинее са 1 – 17 % на
н 3 – 42 %) и услед тога по
обољшање вод
дног режима,
развој капи
иларности и аггрегираности, повећање CEC
C (са 34.7 ‐ 36.7
78 cmol/kg на 41.85 ‐ 72.3
cmol/kg), см
мањење pH (сса 8 ‐ 15 на 7 ‐ 9) и EC (са 0.15 ‐ 2.56 dS/m на 0.052 ‐ 1.48 dS/m),
повећање садржаја
с
укупног C (са 0 ‐ 7 % на 0.17 ‐ 38.8 %) и N (саа 0 ‐ 0.2 % на 0
0.02 ‐ 0.9 %) и
сужавање њиховог
њ
односса C/N (са 33 ‐ 197 на 7.68 ‐ 42), као и знаачајно повећањ
ње садржаја
калијума и фосфора досступног биљк
кама. Чињениц
ца да су ове промене
п
најизраженије у
површинск
ком слоју пеп
пела указује да
д су оне инициране применом разли
ичитих мера
биолошко‐т
техничке рек
култивације (ревегетацијја методом сетве
с
и садњ
ње биљака,
органски додаци
д
и ђубр
рење), али и настављене
н
природним
п
наасељавањем и сукцесијом
вегетације. С обзиром даа депоније пеп
пела трајно заузимају вели
ике површинее земљишта,
ције и њихов
вог утицаја на депоније пепела може
разумевање ефеката раазвоја вегетац
штинског знач
чаја за дугоро
очно одрживо
о управљање оваквим
о
стани
иштима.
бити од суш
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Пепео; ревегетација;
р
физичко‐хем
мијске карактееристике пепеела
Геенеза, класификаци
ција и картографија
а земљишта
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Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

OСОБИНЕ
Е И ПОГОДНО
ОСТ КОРИШЋ
ЋЕЊА НЕОБРА
АСЛИХ ШУМСКИХ И НАПУ
УШТЕНИХ
ПОЉ
ЉОПРИВРЕДН
НИХ ПОВРШИ
ИНА НА ПОДР
РУЧЈУ ЗЛАТИ
ИБОРА И ЗЛАТ
ТАРА
а, Ол
а
Милан Кнежевић
К
ливера Кошан
нина*, Јанко Љубичић
Љ
аУниверзит
тет

у Београду
у, Шумарски факултет,
ф
Бео
оград, Србија
*аутор за контакт: oliverra.kosanin@sfb
b.bg.ac.rs
УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: У обл
ластима плани
инског рељеф
фа веома су иззражени проц
цеси ерозије,
који могу драстично изменити земљишни покр
ривач у релат
тивно кратко
ом времену.
Овим проц
цесима су посебно изложена планинск
ка земљиштаа необраслихх површина.
Земљишта планинскихх региона Србије не представљају
у објекте и
интензивног
пољопривр
редног искори
ишћавања као
о што је то слу
учај са равнич
чарским. Караактеристике
земљишта имају велики
и утицај на нач
чин коришћењ
ња као привр
реду планинск
ких предела.
Истраживања у овом рад
ду су обухвати
ила проучавање планински
их земљишта необраслих
шумских и необрађенихх пољопривреедних површи
ина на подру
учју Златибор
ра и Златара.
На основу теренских
т
про
оучавања и ан
налитичких вредности
в
лаб
бораторијског проучавања
особина деефинисане су педосистемат
тске јединицее земљишта, које
к
су затим разврстане
у бонитетн
не класе и приказане су могућности њиховог кор
ришћења било за гајење
пољопривр
редних култур
ра или подизаања шумских засада.
МАТЕРИЈА
АЛ И МЕТОД: За потребе истраживањаа, на репрезен
нтативним површинама,
отворено јее 25 педолошк
ких профила (н
на Златибору 19, а на Златар
ру 6). Одрађен
на је детаљна
ораторијска
студија мор
рфолошке граађе профила и узети су узорци
у
земљишта за лабо
проучавања физичких и хемијских оссобина. На осн
нову добијени
их резултата д
дефинисани
су типови земљишта.
з
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУ
УЧАК: На сеерпентиниту Златибора проучена суу три типа
земљишта и то: хумусно
о‐силикатно земљиште,
з
еутрично смеђее земљиште и псеудоглеј,
док су на кречњацима
к
и
исте
планине проучени цр
рница на креч
чњаку и смеђее земљиште
на кречњааку. На кречњ
њаку Златараа проучена је црница наа кречњаку, н
на рожнацу
дистрично хумусно‐силикатно земљ
љиште а на пешчару еутри
ично хумусно
о‐силикатно
земљиште. Земљишта Зл
латибора су сврстана
с
у пет
т бонитетних класа (IV, V, V
VI, VII и VIII)
а земљишта Златара у тр
ри (V, VI и VII)).
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
особинее земљишта, необрасле
н
и напуштене
н
пов
вршине, Златибор,
Златар, бон
нитетна класаа
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Генеза, класифи
икација и картогра
афија земљишта

Симпозијум
м
„Земљиште основно при
иродно добро – угроженост и опасности“

ГЕОП
ПРОСТОРНА АНАЛИЗА
А
ИНД
ДИКАТОРА РИЗИКА
Р
ОД ДЕЗЕРТИФИКА
АЦИЈЕ
ЗЕМЉИШТА
А ЗЛАТИБОРС
СКОГ ОКРУГА
А
б, Драган Чакмака, Олга
Вељко Перов
вића*, Ратко Кадовић
К
О
Костића,
а, Пав
Мирослава Митровић
М
вле Павловић
ћа

Институт за биолошка истраживањаа „Синиша Стаанковић", Одеељење за екол
логију,
рбија
Београд, Ср
бШумарски
и факултет, Бееоград, Србијаа
*аутор за контакт: veljko
o.perovic@ibisss.bg.ac.rs
а

УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
Деградација земљишта
з
даанас предстаавља еколош
шку претњу
глобалних размера, пр
ри чему проц
цеси дезерти
ификације заахватају 40%
% површине
планете Зеемље и прису
утни су на свим континеентима. Дезеертификацијаа земљишта
представљаа биофизички
и процес који има велики утицај
у
на прод
дуктивност и доступност
, друштвени суживот и
хране, квал
литет и кван
нтитет вода, биолошку разноврсност
р
генерално квалитет живота.
ж
Стогаа истраживање и решав
вање овог к
комплексног
проблема захтевају
з
мулт
тидисциплин
наран приступ
п. Циљ овог раада је процен
на ризика од
дезертифик
кације земљи
ишта на подр
ручју Златиборског округа,, анализом би
иофизичких
индикатораа ризика. Ан
нализа се зааснива на гееопросторном
м мапирању и процени
осетљивост
ти индикатор
ра на деград
дацију, сублимацијом разл
личитих ГИС
С техника и
статистичк
ких метода, кроз мет
тодолошки приступ пр
рименом Meediterranean
Desertificatiion and Land Use
U (MEDALUSS) модела.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Златиборски
и округ се наалази у југозаападном делуу Републике
Србије. Обл
ласт се прости
ире на површини од 6.140 km2 што пред
дставља 6,9%
% територије
Републике Србије. Анал
лиза осетљив
вости на дегградацију зем
мљишта је иззвршена на
основу четири сета осно
овних индикаатора специфичних за ESA
A (Environmen
ntal Sensitive
Areas) проц
цедуру: Индеекс квалитетаа климе (CQI)), Индекс кваалитета земљ
љишта (SQI),
Индекс кваалитета вегетације (VQI) и Индекс квали
итета управљ
љања (MQI), (K
Kosmas et al.,
1999) и пет
тим додатим индикатором
м који оцењујее Индекс соци
ијалног квали
итета (SoQI).
Индикатор
ри су развијен
ни на основу
у неколико параметара
п
који детермин
нишу стање
климе, зем
мљишта, веггетације, упр
рављање зем
мљиштем и социјалног р
ресурса. За
прецизнијее одређивањее кластера који индирект
тно указују на
н појединачно порекло
анализиран
них индикато
ора, коришћен
на је Principaal component analysis
a
(PCA)). Резултати
ове анализе су додатно анализирани применом ви
ишеструке линеарне регреесије (MLRA)
и таку су до
обијени процеентуални утицаји фактора на дезиртификацију земљ
љишта.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉ
ЉУЧАК: Резу
ултати укупн
ног индекса деградацијее добијени
применом стандарднихх и додатних MEDALUS ин
ндикатора ук
казали су на хетерогену
просторну дистрибуцију
у истраживан
ног подручја. Издвојене
И
су критичне обл
ласти C1, C2
и C3 катего
орије (у интер
рвалу од 1.38‐‐1.53). Кванти
итативно је ут
тврђено да по
отенцијална
подручја ск
клона деградаацији земљиш
шта заузимају
у укупно 47%
% истраживаног подручја,
да прелазн
на подручја (у
у интервалу 1.23–1.37)
1
зау
узимају 32% истраживаног
и
г подручја, а
21% чине потецијално‐‐безбедна подручја. Прим
меном PCA и MLRA, извед
дене су три
компоненте, које објашњ
њавају 98% варијанси.
в
Пр
рва компонента са 85,88% чине VQI и
MQI варијаансе и указу
ују на антроп
погени утицај на деград
дацију земљи
ишта. Друга
компонента са 12,10% чине
ч
SQI и So
oQI варијансее и указује наа природно‐аантропогени
утицај, док трећа компон
нента са 0,13%
% укузаје на природни
п
ути
ицај (CQI). Резуултати ових
истраживањ
ња указују даа примена MEDALUS модеела, представ
вља корисно средство за
креирање могућих
м
прав
ваца одрживо
ог управљањаа ресурсом зеемљишта на подручјима
осетљивим
м на процесе деградације.
д
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
деградаација земљиш
шта; MEDALUS модел; PCA; MLRA.
M
Развој и примена иновати
ивних технологија у науци о земљиштту
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Симпозијум
м
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РАНГИРАЊЕ ПОДСЛИВО
ОВА ПРЕМА УГРОЖЕНОСТ
ТИ ЕРОЗИЈОМ
М
У СЛИ
ИВУ ТОПЛИЦ
ЦЕ ПРИМЕНОМ TOPSIS МЕ
ЕТОДЕ
а, Мирјана Тодоси
Тијанаа Вулевић*а, Нада
Н
Драговић
ћа, Катарина Лазаревић
Л
ијевића
аУниверзит
тет

у Београду
у, Шумарски факултет,
ф
Одссек за еколошки инжењери
инг у
заштити зеемљишних и водних
в
ресурсса, Београд, Ср
рбија
*аутор за контакт: tijanaa.andrijanic@sffb.bg.ac.rs
УВОД И ЦИЉЕВИ:
Ц
Вод
дна ерозија земљишта
з
је најзаступљеенији облик д
деградације
земљишта у Србији, на
н подручју јужно
ј
од Сав
ве и Дунава. У циљу пр
ревенције и
минимизац
ције последи
ица ерозије земљишта неопходно је извршит
ти процену
угроженост
ти на нивоу просторне једи
инице (поље слив,
с
подслив
в). Постоје бро
ојни модели
који се моггу користити у сврху процене ерозије, а један од чессто коришћен
них је RUSLE
(Revised Un
niversal Soil Loss
L
Equation
n) метода. Наакон проценее угроженост
ти ерозијом,
потребно јее донети одлуку о избору мера
м
и радова, за чије спровођење на већо
ој површини
ограничаваајући фактор представља недостатак материјалних
м
и финансијск
ких ресурса.
Та чињени
ица указује на
н потребу заа дефинисањеем најугрожеенијих површ
шина чија је
заштита пр
риоритетна. У ту сврху сее могу корист
ти бројне мет
тоде вишекри
итеријумске
анализе (В
ВКА). Циљ рад
да је да се на
н примеру сл
лива реке То
оплице, изврш
ши процена
угроженост
ти ерозијом применом RUSLE
R
методее, а потом и рангирање издвојених
просторнихх јединица (по
одсливова) пр
рименом мето
оде TOPSIS каао једне од мет
тода ВКА.
плице, леве
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД:: Истраживан
но подручје представља
п
с
слив
реке Топ
притоке Јуж
жне Мораве, узводно од бране
б
„Селоваа“, који заузим
ма површинуу од око 348
км2. Слив је брдско‐плаанинског караактера и прем
ма својим кар
рактеристикаама (велики
падови, несстабилна геол
лошка подлога, махом пли
итка земљиш
шта) представ
вља погодно
тло за појав
ву и развој ер
розионих проц
цеса као и бујичних поплав
ва.
Техникаа редоследа преференција
п
према слично
ости идеалном
м решењу (Th
he Technique
for Order of
o Preference by Similarity
y to Ideal Solu
ution ‐TOPSIS)) је метода В
ВКА која се
користи заа рангирање алтернатива
а
одлучивања на основу раастојања алтеернатива од
позитивногг идеалног решења и раст
тојања од негативног идееалног решењ
ња. Примена
методе, заахтева дефин
нисање почеетне матриц
це одлучивањ
ња, односно вредности
алтернатив
ва за сваки од
д разматрани
их критеријум
ма и примену
у одређеног б
броја корака
до утврђив
вања релативн
не близине ид
деалном решеењу и ранга ал
лтернатива.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: У сливу
у реке Топли
ице, на основ
ву 30м ДЕМ‐аа применом
ArcMap10.6
6. издвојено јее 11 подсливо
ова, који пред
дстављају алтеернативе одл
лучивања. За
сваки подсслив одређена је вредност
т критеријума за рангирање подсливова, односно
вредност параметара RU
USLE методе. Вредност
В
фак
ктора K, C, R и LS је утврђен
на применом
релевантни
их формула, док
д је услед недостатка
н
података за фак
ктор P усвојен
на вредност
једнака 1. На основу ових
о
податак
ка формиранаа је почетна матрица одл
лучивања и
спровођењем TOPSIS методе
м
добијеени су резул
лтати близин
не идеалном решењу за
подсливовее који се крећу у интерваалу од 0,1348
8 до 0,8625. Подсливови
П
SSi (i=1,2,,...,n;
n=11) ранггирани су од најугроженијег ка најмањ
ње угроженом
м, следећим р
редоследом:
S4>S3> S2>
>S1> S10> S11>S8> S6> S7
7> S5> S9. До
обијени резул
лтати указујуу на највећу
угроженост
т подслива S4
4, који је науггроженији прв
венствено збо
ог количинe п
падавина на
простору који
к
заузима, односно вред
дности R фак
ктора, као и због
з
начина коришћења
земљишта, односно вред
дности C факт
тора.
TOPSIS метода предсставља корист
тан алат одлу
учивања о при
иоритетним л
локацијама у
сливу које је потребно заштити од ерозије, а мо
ожете имати и широку примену код
избора мер
ра и радова наа заштити од овог
о
вида деградације земљ
љишта.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
ерозија земљишта; RUSLE;
R
TOPSIS.
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КОНЦЕПТУА
АЛНИ МОДЕЛ
Л ЗА ПРОЦЕНУ
У
УКУПНЕ ДЕ
ЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА
З
Дарко
о Јарамаза*, Сн
нежана Белан
новић Симићб, Весна Мрвић
ћа, Вељко Перовићв,
г
в
Драгаана Видојевић
ћ , Драган Чак
кмак , Соња То
ошића
аИнститут

з земљиште,, Београд, Република Србија
за
у Београду
у, Шумарски факултет,
ф
Бео
оград, Републи
ика Србија
вИнститут за
з биолошка истраживања
и
а “Синиша Стаанковић”, Беогград, Републи
ика Србија
гАгенција за заштиту жи
ивотне средин
не, Београд, Реепублика Срб
бија
*аутор за контакт: darko
o.jaramaz@soillinst.rs
бУниверзит
тет

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Истрааживања везаана за земљиш
ште уобичајно
о не узимају у обзир да су
сви облици
и хемијске и физичке дегградације, као
о и многобро
ојни други фактори, део
једне целин
не и да би их требало посм
матрати као такве. Концепт
туални модел
л за процену
укупне деградације земљ
љишта има за циљ да узм
ме у обзир виш
ше параметар
ра и њихову
међусобну повезаност. Модел је при
имењен на истраживаном
м подручју ко
оје обухвата
области по
од називом: Тилва
Т
Њагра,, Чока Купјат
тра и Чока Куруга, које зааједно чине
комплекс од
о 152.91 км2 удаљен
у
10 км
м северозападн
но од града Бо
ора.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД:: Приликом процене
п
укуп
пне деградаци
ије земљиштаа на основу
претходнихх анализа издвојени су следећи фактори: ероди
ибилност зем
мљишта (K
фактор), ин
ндекс укупногг еколошког ризика
р
базираан на штетни
им микроелем
ментима (Cd,
Cu, Pb, и Zn),
Z
киселост земљишта (p
pH у KCl), и начин кориш
шћења земљи
ишта (шуме,
ливаде и пашњаци,
п
њи
иве, и деград
диране површ
шине). Узим
мајући у обзи
ир наведене
факторе раазрађен је ко
онцептуални модел укупн
не деградаци
ије земљиштаа применом
методологи
ије аналитичк
ког хијерархи
ијског процесаа (АХП). АХП метода је упо
отребљена у
комбинаци
ији са геограафским инфо
ормационим системима да
д би се доб
биле јасније
информаци
ије, интегрисаане путем про
осторне и стат
тистичке персспективе.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Финалн
ни резултат преставља
п
каарта укупне д
деградације
земљишта којом је целокупно истрааживано подр
ручје подељеено у четири категорије:
слабо дегр
радирано зем
мљиште (кат
тегорија I), средње
с
деграадирано (кат
тегорија II),
значајно деградирано
д
земљиште (к
категорија III) и високо деградирано
о земљишта
(категоријаа IV). Правци будућих истр
раживања би требало
т
да се односе ка даљ
љем развоју
вања листе
концептуал
лног модела укупне дегр
радације земљишта у ви
иду проширив
коришћени
и параметара, као и даљих испитивања њихових међу
усобних веза,, са крајњим
циљем којји би предсстављао разв
вој концепту
уалног модеела укупне д
деградације
екосистемаа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: дегр
радација
информаци
иони системи

земљишта;

пр
росторно

мо
оделовање;
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УПРА
АВЉАЊЕ ПОДАЦИМА О КВАЛИТЕТУ
К
ЗЕМЉИШТА
З
– РЕШЕЊЕ „С
СКУП“
Јо
ордана Нинкова*, Станко Ми
илића, Јовица Васина, Јелен
на Маринкови
ића,
б
Снежан
на Јакшића, Милорад
М
Живаанова, Милан Гаврић
Г
аИнститут за
з ратарство и повртарство, Лабораторијаа за земљиште и агроекологи
ију, Нови

Сад, Р. Србија
аУниверзит
тет у Новом Сааду, Факултет
т техничких наука,
н
Катедраа за електроенергетику
и примењени софтверск
ки инжењерин
нг, Нови Сад, Р.
Р Србија
*аутор за контакт: jordan
na.ninkov@nsseme.com
УВОД И ЦИЉЕВИ: У свету пост
тоји више различитих
р
система клаасификације
пољопривр
редног земљи
ишта, у зависсности од иззбора приори
итетних крит
теријума. Уз
развој информационихх технологи
ија, неопходн
ност детаљн
ног рекогноссцирања и
мапирања земљишта на
нивоу државе, општине, фарме
ф
постааје широко
распростраањено. Циљ израде реш
шења „СКУП““ је повећањ
ње профитаб
билности и
конкурентн
ности пољопр
ривредне про
оизводње крозз планирање и доношење стратешких
одлука на примеру опш
штине Бачки Петровац, уз помоћ прим
мењених инфо
ормационих
технологија.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД
Д: Након лаб
бораторијске валидација сваког десeeтог узорка
земљишта из претходни
их истраживаања на трајном чувању, обрађено
о
је ук
купно 1.456
узорака зеемљишта са површине од 15.904 ha.
h Сваки уззорак прате просторне
компоненте, подаци о параметримаа плодности, а 124 узораака садрже и податке о
физичким и педолошким
м карактеристикама земљи
ишта. За обрааду података к
коришћен је
географско
о информацио
они систем (ГИС)
(
ESRI ArccGIS Geostatisstical Analyst 1
10. У ГИС су
унете, а заатим су георееференциранее постојеће основне картее као подлогее: геолошка,
педолошкаа и карта подзземних вода (Hadžić,
(
1996). Урађена је просторна
п
инт
терполација
улазних по
одатака мето
одом inverse distance weig
ghting (IDW) и направљен
не су карте
плодности за целокупну
у посматрану површину општине Бачки Петровац.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Приликом анализе раздвајања караактеристика зземљишта у
односу на геолошку, педолошку и карту подзем
мних вода, утврђене
у
су сстатистички
значајне раазлике једино
о међу геолошким целинаама. Уз помоћ
ћ ГИС алата ggeostatistical
analyst при
иступило мод
деловању у циљу дефин
нисања посеб
бних критери
ијума карти
погодности
и као излазни
их података (за
( гајење лееске и шећерн
не репе), уз д
дефинисање
граница об
безбеђености по принципу да било који ограничавају
ући фактор св
врстава дату
површину у неповољну
у зону. Утвр
рђено је да је
ј за гајење леске 46% посматране
површине неповољно, 22% условно повољно; док је за гаајење шећерн
не репе 5%
анализиран
не површине неповољно, а 36% је условно повољно.
Решење „СК
КУП“ на прим
меру општинее Бачки Петро
овац садржи софтверски
с
пр
регледник у
ГИС‐у и кри
итеријуме, са реалном просторном комп
понентином за
з индентифи
икацију како
повољних, условно по
овољних, так
ко и незадо
овољавајућих зона пољо
опривредног
земљишта (карте погодности) за деф
финисане биљ
љне врсте. На основу овог ссофтверског
прегледник
ка доносе се стратешк
ке одлуке о погодност
ти гајења са аспекта
профитаби
илности и одрживости
о
б
биљне
произзводње уз мо
огућност мод
делирања и
предвиђањ
ња.
Р
плодносст земљишта; карте погодн
ности; рејонизација биљне п
производње;
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
информаци
иони систем о земљишту
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МО
ОГУЋНОСТИ И ПРОБЛЕМИ
И ВРЕДНОВАЊА
ИВРЕДНОГ ЗЕ
ЕМЉИШТА
ПОЉОПРИ
Зорица Среедојевића*, Бо
ошко Гајићб,
Универзитеет у Београду, Пољопривредни
П
и факултет, Инсститут за агроек
кономију, Беогр
рад‐Земун,
Република Србија
б Универзит
тет у Београду
у, Пољопривредни факултет,, Институт за земљиште и мелиорације,
Београд‐Зем
мун, Република Србија
С
*аутор за кон
нтакт: zokas@aagrif.bg.ac.rs
а

УВОД И ЦИЉЕВИ: Про
оцена вредности земљишт
та је специфи
ична, како зб
бог његових
природнихх својстава, так
ко и због зако
онских прописа којима се регулишу
р
про
омет и право
његовог ко
оришћења. Еко
ономска вало
оризација пољ
љопривредногг земљишта зааснива се на
оствaреним
м економским
м резултатим
ма у пољопри
ивредној производњи којаа се на том
земљишту одвија. Плани
ирање оваквее врсте инвест
тиција веома често захтеваа пројекције
у временск
ком интервал
лу од 20 до 30
3 година, шт
то повећања неизвесности
и у погледу
остваривањ
ња планиранихх резултата. Основни
О
циљ истраживањаа у овом раду представља
анализа моггућности и поступака процеене вредности
и пољопривред
дног земљишт
та применом
различитихх метода. Утвр
рђене су слабо
ости и предности појединихх метода и дат
ти предлози,
пре свега, у смислу избора
и
одговаарајуће мето
оде за вредн
новање пољопривредног
земљишта у зависности од његове наамене, положааја и локације на којој се наалази.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД:: Тошковни приступ
п
при процени пољ
љопривредногг земљишта
подразумев
ва да се пол
лази од утврђ
ђене цене зеемљишта која се користи
и приликом
експропријјације по једном хектару.. При утврђи
ивању приноссне вредност
т земљишта
подразумев
ва се бруто добитак којји се добија коришћењем
м земљишта. Добија се
израчунаваањем суме ди
исконтованихх бруто прил
лива који се могу очекивати тпоком
коришћењаа земљишта, а њима се пр
риписује рези
идуална вред
дност, такође сведена на
садашњу вр
редност. Понд
дерисана дисконтна стопаа треба да одр
ражава цену зземљишта, а
њена висин
на је одређен
на висином нормалне
н
сто
опе повраћајаа на уложена средства и
ризиком. Процењена
П
бр
руто добит на
н бази просеечно остварене сетвене сструктуре је
основа за израчунавање
и
е нето садашњ
ње вредности
и у новчаним
м јединицама по хектару.
Након дефи
инисања свихх улазних елеемената изврши се прорач
чун вредности
и по једном
хектару земљишта мет
тодом дискон
нтованог новч
чаног тока. На
Н овај начин
н је могуће
проценити доста реалну
у вредност јед
дног хектара земљишта.
з
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУ
УЧАК: Вредн
новање пољо
опривредног земљишта ссе врши за
упак је доста сложенији
с
у односу
о
на проц
цену других
различите сврхе у праксси и сам посту
ишта има своје специфичн
ности које је
средстава у пољоприврееди. Свака паарцела земљи
потребно узети у обззир прилико
ом њеног вр
редновања. У случају фи
инансирања
у земљишта изз кредитима, јавља се пери
иод отплате к
који је краћи
инвестицијја у куповину
од века кор
ришћења инв
вестиције. С обзиром да са растућим периодом отплаате кредита
износи отпл
лате постају мањи,
м
то олакш
шава коришћеење кредита са
с гледишта л
ликвидности.
Трошкови капитала
к
у фо
орми обавезе за камату заа садашњу вреедност ануитеета кредита
расту, јер позајмљени
п
капитал са већ
ћим укамаћењ
њем остаје веезан у дужем временском
периоду. При
П
томе трееба истаћи даа у случају финансирања
ф
куповине зеемљишта са
позајмљени
им капиталом
м, при релати
ивно кратком
м периоду отп
плате и високим ценама
земљишта, годишњи изн
носи отплате по правилу премашују
п
додатну економ
мску корист.
И при задов
вољавајућем ст
тепену економ
мске ефективн
ности инвести
иције, плаћањее ануитета за
кредит у од
дређеним окол
лностима мож
же да проузрок
кује тешкоће из
и разлога лик
квидности. С
обзиром наа различите бр
ројне организаационе, социо‐економске, финсијске
ф
и др
руге фактори
који утичу на поступак процене, као и узимајући у обзир је сваака локација сспецифична,
ребно да се при
илагоди метод
дологија вредн
новања.
то је и за свааку парцелу зеемљишта потр
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
пољопр
ривредно земљ
љиште; специ
ифичности и поступак
п
проц
цене;
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УТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И УРБА
АНИХ ЗОНА НА АКУМУЛАЦ
ЦИЈУ НУТРИЈЕНАТА И
ОР
РГАНСКЕ МАТ
ТЕРИЈЕ У СЕД
ДИМЕНТИМА МЕЛИОРАЦИ
ИОНИХ КАНА
АЛА
Радован Саавића*, Атила Бездана, Мили
ица Вранешев
вића, Весна Ни
иколићб, Радо
ош Земунаца
а Универзит
тет

у Новом Саду,
С
Пољопри
ивредни Факу
ултет, Нови Саад, Србија
у Београд
ду, Шумарски факултет,
ф
Бео
оград, Србија
* аутор за контакт:
к
rassaa@polj.uns.ac.rrs
б Универзит
тет

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Укупна дужина мр
реже мелиораационих канал
ла на подручју Војводине
износи преко 20.000 км
к (око 10 m/ha). Ови канали се углавном
у
пруужају преко
обрадивих површина а њихове
њ
поједине деонице могу да се наалазе и у зонаама урбаних
подручја. Канали су изложени процесима ерозије, от
тицаја и сп
пирања са
пољопривр
редног земљи
ишта (нпр. ђубрива,
ђ
средстава за зааштиту итд.)) или пак
директном упуштању непречишћени
н
их отпадних вода из насееља и индуст
трије. Услед
с
кум
мулације и повећања
п
кон
нцентрације, седименти
наведених утицаја и својстава
формирани
и на дну канала могу преекомерно сад
држати нутри
ијенте, органсску и друге
(често потеенцијално опасане и штет
тне) материјее. Ове матери
ије и њима иззазвани или
убрзани процеси утичу на хи
идротехничку
у функционаалност и ефикасност
мелиорационих канала али и на квалитет
к
и употребљивос
у
ст вода, стањ
ње животне
средине ит
тд. Рад треба да
д укаже на аспекте
а
и разм
мере овог про
облема. Такођ
ђе, циљ рада
је и компар
ративни прик
каз концентраација нутријен
ната и органсске материје у каналским
седиментим
ма у односу на одговараајуће просечн
не вредности
и у околном обрадивом
земљишту. Резултати ћее омогућити процену
п
ниво
оа утицаја пољ
љопривредни
их и урбаних
подручја наа кумулацију анализиранихх материја у седиментима.
с
МАТЕРИЈА
АЛ И МЕТОД
Д: Захваћено је и анали
изирано сто узорака седи
имената из
различитихх мелиораци
ионих каналаа на подруч
чју Војводинее. Каналске деонице и
локације уззорковања раазврстане су у две групе у зависности
и од окружењ
ња и утицаја
којима су изложене:
и
ути
ицаји са пољ
љопривреднихх површина (4
46 узорака) и
или утицаји
урбаних по
одручја (насељ
ља и индустрија), (54 узорка). Примено
ом стандардни
их метода, у
акредитовааној лаборато
орији извршене су релев
вантне анали
изе узорака, а добијени
резултати систематизов
с
вани, обрађени и приказани
и на адекватаан начин.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУ
УЧАК: У уззорцима седи
имената захв
ваћеним на каналским
деоницама под утицајјем пољопри
ивредних акт
тивности ко
онстатоване су следеће
концентрац
ције разматрааних параметаара: азот ‐ N у опсегу 0,03‐1
1,14%; фосфор ‐ P2О5: 5,2‐
183,0 mg/1
100g; калијум
м ‐ K2O: 3,5‐10
07,0 mg/100g; и органскаа материја ‐ ххумус: 0,18‐
12,90%. Овее концентрац
ције су у просееку 10‐60% вееће од вредности карактеристичних за
околно об
брадиво земљ
љиште (черно
озем). Значајјно веће кон
нцентрације параметара
утврђене су
с у узорцимаа седименатаа из мелиорац
ционих канал
ла у урбаним
м зонама, N:
0,08‐1,22%;; P2О5: 4,3‐265,0 mg/100g; K2O: 7,7‐382,0 mg/100g; и хумус: 1,32‐19,00%. Ове
вредности су 2,1 до 3,1 пута веће од
д одговарајућ
ћих просечни
их вредност у обрадивом
земљишту, односно 1,7 до 2,0 пута веће у односу
у на садржај у узорцима из канала у
пољопривр
редном окруж
жењу. Евиден
нтан је утицаај пољопривр
реде, као изво
ора расутог
загађења, на
н повишене концентраци
ије нутријенаата и органск
ке материје у каналским
седиментим
ма. Међутим,, у условима Војводине, процеси
п
куму
улације ових материја у
седиментим
ма много су израженији у мелиорацио
оним каналима који су по
од утицајем
урбаних по
одручја.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Мелиор
рациони канал
ли; седименти
и; нутријенти
и; органска маатерија
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САД
ДРЖАЈ ЕРОДИБИЛНЕ ФРА
АКЦИЈЕ У ЗЕМ
МЉИШТИМА
А АП ВОЈВОДИ
ИНЕ
У ФУНКЦИЈИ
И УГРОЖЕНОС
СТИ ЗЕМЉИШ
ШТА ЕОЛСКО
ОМ ЕРОЗИЈОМ
М
а*, Сара
А
Александар
Б
Баумгертел
С
Лукића, Снежана
С
Белаановић Симић
ћа
аУниверзит
тет

у Београду
у, Шумарски факултет,
ф
Еко
олошки инжењ
њеринг у заштити
земљишнихх и водних ресурса, Београад, Србија.
*аутор за контакт: aleksaandar.baumgertel@sfb.bg.acc.rs
УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Ероззија ветром представља јед
дан од облик
ка деградацијее земљишта
којим су наајугроженија обрадива пољ
љопривредна земљишта. Услед
У
природног (рељеф,
клима и др
р.) али и антро
опогеног утиц
цаја (недостак шумских зааштитних појаасева, начин
коришћењаа) подручја интензивнее пољопривр
редне производње се н
наводе као
потенцијал
лно угроженаа ерозионим процесима. Такав је пр
ример су зем
мљишта АП
Војводине у Републици
и Србији. Ци
иљ рада је да
д се простор
рно прикажее отпорност
земљишта на ерозионе процесе
п
ветро
ом у АП Војвод
дини.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД
Д: Отпорност земљишта на
н процесе еолске
е
ерози
ије се може
изразити помоћу
п
експер
риментално добијене
д
ерод
дибилне фрак
кције (EF) која изражава
учешће честица пречника 0,84 mm
m у повришн
нском слоју земљишта. Е
Еродибилна
фракција (EF)
(
се израчунава примен
ном вишестр
руке регресио
оне једначинее на основу
текстурнихх и хемијских карактеристи
ика земљишта. У погледу отпорности
о
зеемљишта на
процесе ерозије ветром, земљишта која
к
садрже мање
м
од 40%
% еродибилне фракције и
између 40% и 50% сматрају се слабо,
с
односн
но средње угроженим,
у
д
док садржај
еродибилне фракције веће од 50%
% карактери
ише јако еро
одибилна зеемљишта. У
истраживањ
њу је приказан процентуаални садржаја еродибилне фракције у земљишту,
интерполац
ција у циљу добијања каарте еродиби
илне фракције, извршена је методом
Empirical Bayesian kriging (EBK) метод
дом.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Добијен
ни резултати показују да се од 84,85%
% површине
налази у каатегорији слаб
бо угроженихх земљишта (E
EF<40%). Сред
дње угроженаа земљишта
(EF ≥ 40% и 50%) се налазе
н
на пов
вршини од 10,85%,
1
док јаако угроженаа земљишта
(EF>50%) заузимају по
овршину од 4,28%. Доби
ијени резулт
тати слабе уугрожености
односно веелике отпорно
ости земљишта на ерозион
не процесе веетром су у саггласности са
особинама земљишта (у
углавном чер
рнозема (Chernozems)) и ритских црни
ица (Gleysol
(Clayic)). По
оменута земљ
љишта каракт
теришу висок
к саджај орган
нске материјее и повољну
структуру земљишта. Процентуални
П
и садржај еро
одибилне фракције предсставља само
један од фаактора којиут
тичу на осетљ
љивост неког подручја на ерозине
е
проц
цесе ветром.
Да би се до
обила комплеетна слика угр
рожености нееког подручјаа потребно је укључити и
стале факт
торе као што
о су брзина и правац вет
тра, покривен
ност вегетаци
ијом, начин
коришћењаа и др.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
еродиби
илна фракција, ерозија вет
тром (еолска ерозија),
е
АП В
Војводинa
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СИМУЛАЦИЈА
С
А ПРИМЕНЕ ВРСТЕ
В
FAGUS SYLVATICA
S
У СПРЕЧАВАЊ
ЊУ
И САНИ
ИРАЊУ ЕРОЗИ
ИОНИХ ПРОЦ
ЦЕСА НА ПАД
ДИНАМА
М
Младен
Марко
овића*, Никол
ла Живановић
ћб,
аЈавно

пред
дузеће „Путеви Србије“, Бул
левар краља Александра
А
28
82, 11050 Беогград, Србија
у Београду
у, Шумарски факултет,
ф
Одссек за Еколош
шки инжењери
инг у
заштити зеемљишних и водних
в
ресурсса, Кнеза Вишеслава 1, 1103
30 Београд, Ср
рбија
*аутор за контакт: mladenmarkovic88
8@gmail.com
бУниверзит
тет

УВОД И ЦИЉЕВИ: Процеси дееградације земљишта у шумским подручјима
интензивир
рају се након
н ремећења шумског
ш
екоси
истема. Шумсска вегетацијаа делује као
заштитна баријера изм
међу земљиш
шта и aгенасаа који узроку
ују процесе д
деградације.
Губитком заштитне
з
фун
нкције шуме, на падинамаа са изражени
им нагибимаа, долази до
гравитацио
оног покретањ
ња земљиштаа (ерозиони процеси).
п
При
имена вегетац
ције је једна
од мера спр
речавања и санације деграадационих пр
роцеса земљишта. Развојем
м кореновог
система по
овећава се стабилност
с
п
падина
попраавком физич
чко‐механичких особина
земљишта. У раду је пр
риказанa анаализа тринаестогодишњегг сценарија сстабилности
модела пад
дине након по
ошумљавања са
с врстом Fag
gus sylvatica.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД:: Софтвер за геотехничко
о нумеричко моделирање ‐ GeoStudio
2007 је коришћен за анализе стаби
илности модеела падине, методом
м
Jamb
bu‐a. Утицај
кореновог система на модел пади
ине изражен је преко ко
охезије „био‐‐армираног“
земљишта (Cr).
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: Анализе стабилности
и модела пади
ине након пош
шумљавања
показују даа са развојем
м шумске вегеетације долаззи до повећаања фактора сигурности.
Потпуна ст
табилизација модела падине постиже се
с након 10 го
одина развојаа кореновог
система. Од
д десете до тр
ринесте годин
не модел пади
ине има фактор сигурности (Fs) од 1,5
до 1,56 чим
ме испуњава услов
у
стабилн
ности Fs ≥ 1,5.
Резултаати указују на
н значај пр
римене вегет
тације у спречавању деградационих
процеса зем
мљишта.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
Fagus syylvatica; анали
иза стабилноссти; био‐армирано земљиш
ште; ерозија
земљишта
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ПЛАНСКА И ЗАКОНСКА
А РЕГУЛАТИВ
ВА У ФУНКЦИ
ИЈИ ЗАШТИТЕ
Е ЗЕМЉИШТА
А У СРБИЈИ
Љубиша Беззбрадицаа*, др
р Маријана Паантићб, Александра Гајићц
Институт за архитектуру и урбанизаам Србије, Бео
оград, Србија
Институт за архитекту
уру и урбанизаам Србије, Бео
оград, Србија
ц Институт за архитекту
уру и урбанизаам Србије, Бео
оград, Србија
*аутор за контакт: ljubisa@iaus.ac.rs
а

б

УВОД И ЦИ
ИЉЕВИ: Вели
ики притисак
к на земљишт
те – као једно
ог од основни
их чинилаца
животне средине,
с
усл
лед интезивне пољопри
ивредне производње, ур
рбанизације,
рударских активности, антропогени
им путем ин
ндуковане ер
розије и др, лако може
резултират
ти његовом дееградацијом. Непланским коришћењем земљишта сее повећавају
ризици наастанка деграадационих пр
роцеса и смањења земљ
љишног фонд
да. Хемијска
загађења, неповољна
н
ф
физичко‐механ
ничка својств
ва, процеси разарања
р
и аакумулације,
инфраструк
ктурна заузеетост земљиш
шта, само су неки од дегградационих облика. Од
укупне територије Репуб
блике Србије (РС), највећи део чини шумско земљиш
ште, односно
шуме, зати
им пољоприв
вредно, водно
о и грађевин
нско земљиш
ште, чије се к
коришћење,
управљањее и заштита регулишу пр
рименом план
нских и зако
онских аката. У раду је
управо анал
лизирана плаанска и законсска регулатив
ва.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТОД: Први део анализе се фокуссира на релев
вантне законее РС као што
су Закон о шумама, Заакон о просто
орном плани
ирању и изгр
радњи, Закон о заштити
природе, Закон о зашти
ити земљишт
та и Закон о пољопривред
дном земљиш
шту, водећи
рачуна о чињеници
ч
да је законска регулатива основа
о
за даљ
ље спровођењ
ње планског
управљањаа и надзор над коришћењем свих ти
ипова и намена земљиста. Други део
анализе јее усмерен на планске акте,
а
као пи
ионирска док
кумента у интегралном
сагледавањ
њу простора, односно сви
их активност
ти у њему. У ту сврху је одабрано
неколико просторних
п
п
планова
разли
ичитих типов
ва подручја и различитих примарних
функција зеемљишта.
РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧ
ЧАК: У закљу
учку, овај рад
д објашњава симбиозу
с
зак
конодавне и
планске реегулативе, од
дносно њихов
ве имплемент
тације, као и значај те симбиозе по
питању фун
нкција земљи
ишта и његово
ог одрживог коришћења
к
у РС.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
земљиш
ште; заштита природних реесурса; просто
орни план; законска
регулативаа; Србија
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PRELIMINARY
P
Y SURVEY ON THE LEVEL OF KNOWLEDG
GE ABOUT SOIIL
IN
N THE ELEME
ENTARY SCHO
OOLS OF SERBIIA
Son
nja Tošićа*, An
neta V. Buntića, Elmira Saljnik
kova
аInstitute

off Soil Science, Teodora
T
Drajzeera br.7 Belgraade, Serbia
* Correspon
nding author: sonja.tosic@so
s
ilinst.rs
INTRODUCTION and OBJECTIVES: The
T
Institute of Soil Science from Belggrade, Serbia
conducted a survey on th
he knowledge of
o soil among elementary‐scchool students in Belgrade.
So far this kind
k
of research
h has not been
n carried out in
n Serbia. Objecctives from thiss reaches are
the results can be used to developingg an internatio
onal standard for soil educcation at the
elementary school level ass well.
MATERIAL and METHOD
D: Two schoolss were selected for this surv
vey, one is from
m the suburb
(
“Niko
ola Tesla”, Vin
nča) and the otther from the city center (e.school “Kraj
of the city (e.school
Petar Prvi”, Stari grad). The
T survey inccluded studentts of the fourtth and eighth grades (100
students fro
om each gradee). Children of the fourth graade had eight tasks,
t
while ch
hildren of the
eighth gradee had to answeer ten question
ns.
RESULTS an
nd CONCLUSIONS: The resu
ults showed thaat students fro
om schools, sub
burb and city
center, and both grades made
m
similar mistakes for the
t same quesstions. The most mistakes
were made in the answer about the kind of organismss living in the soil. They excllude bacteria
as inhabitan
nts of soil. In th
he fourth grad
des, about 44%
% and 50% of respondents
r
(in center and
rural area) knew the corrrect answer, while
w
in the eiighth grades th
here were abo
out 55% and
y area, respectively. On the other hand,
46% of correct answers in the center and rural city
almost everryone knew th
hat fertile soil is suitable for agriculture. In
n addition, stu
udents of the
eighth gradee had a problem with the queestion of the caause of permanent loss of lan
nd (63% and
76% of corrrect answers in
i the center and
a rural city area, respectiv
vely), as well as about the
main sources of soil polllution. They often
o
used org
ganic fertilizerr as kind of so
ource of soil
pollution, particularly
p
frrom the school in rural area
a
(about 12%).
1
The ressults of our
preliminary
y research indicate a necessitty for introducction of better education pro
ogram on the
field of soil science
s
at elem
mentary schooll level in Serbiaa.
KEY WORD
DS: Education; Soil; Questionn
naire; Elementtary School; International Staandard
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М
МЕСТО
ПЕДО
ОЛОГИЈЕ НА ПОЉОПРИВ
ВРЕДНИМ ФА
АКУЛТЕТИМ
МА
Миливој
ој Белић, Јан Бо
оћански*
а

Универзитеет у Новом Сад
ду, Пољоприврредни факултеет, Департман за ратарство и
повртарствоо, Нови Сад, Србија
С
*аутор за коонтакт: bocanskki@polj.uns.ac.rs
УВОД И ЦИЉЕВИ: Педологија, наука о земљишту, изуучава се дец
ценијама на
универзитеттима широм света. Педологија, као наукаа, доживела је своју трансфоормацију а и
прилагођаваање различити
им студијским
м програмимаа који се слуушају на унивверзитетима.
Данас се пеедологија пред
даје студентим
ма различитих профила и пррактично је нем
могуће да се
говори о једној педологији
и. На пољоприввредним факулттетима се пред
даје педологија са нагласком
на пољопри
ивредно земљи
иште, на шумаррским факултеетима се наглаш
шава шумско зземљиште.
Циљ овог рада је да се пррикаже положаај педологије, као основне науке,
н
на пољоопривредним
факултетим
ма у нашој земљ
љи и да се упоореди са изучаавањем педолоогије у другим
м земљама. У
раду се ан
нализира полоожај педологи
ије на пољоп
привредним факултетима јеер је тешко
упоређивати
и ову научну област измеђуу различитих факултета. Сттуденти, будућћи агрономи,
треба да схввате на почеткку свог школоввања значај зеемљишта као необновљивог
н
извора, како
га треба уреедити, користи
ити и чувати каао плодно за нааредне генерац
ције.
МАТЕРИJА
АЛ И МЕТО
ОД: У раду су коришћеени подаци о наставним програмима
Педологије са различитихх универзитетаа у окружењу, Европске уни
ије и САД. Сисстематски су
разматрани наставни проограми са разлличитих факу
ултета са циљ
љем да се упорреди шта се
предаје у оквиру предметта педологија. Ово је јако битно за полоожај педологијје на нашим
пољопривреедним факулттетима, јер нааука о земљиш
шту у свом изворном
и
обли
ику припада
педологији.
У раду су коришћени подаци из наставних преедмета а такоође је рађена и анкета са
професорим
ма који предајуу овај предмет.
РЕЗУЛТАТ
ТИ И ЗАКЉ
ЉУЧАК: Полложај педологије последњ
њих неколико година на
пољопривреедним факулттетима је погоршан. Настаава из педолоогије је сведеена на један
семестар саа прилично маалим фондом часова
ч
за ову значајну науч
чну област. П
Педологија се
предаје са малим фондоом часова акоо се упореди са фондом часова
ч
који јее важио пре
дном семестру, а раније тај
акредитацијје 2005. године. Фонд часова је сада најчеешће 4+2 у јед
фонд часоваа је био у оба семестра. На неким европскким факултети
има тај фонд ччасова је још
мањи, 2+2. Педологија сее сада најчешћће предаје у I години, а рани
ије је то било у II години.
а
с
студијских
про
ограма, које су
с обавезне, П
Педологија је
Зашто је тоо тако? Због акредитација
сврстана у заједничке основе студија, предаје се исстовремено на више смерова који имају
различите погледе
п
и захттеве према пој
ојединим научн
ним областим
ма. Не треба д
да буде тако,
педологија, као наука о зеемљишту, морра да добије др
ругачији третм
ман у наредним
м процесима
н
студијских програма.
прављења нових
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Р
педолоогија; пољопри
ивредни факул
лтети; програм
ми студирања; анализа
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