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Какве природне ресурсе поседујемо?

- Земљиште

- Климатске услове

- Људске ресурсе

Земљиште:

Структура  пољ. ЗЕМЉИШТА Хектара %

Укупно пољ. Земљишта 6.320.000

Обрадиво 3.437.000 100,00

Крмно биље 256.000 7,45

Ливаде и пашњаци 730.000

Легуминозе - вишегодишње 181.000 5,26

Хектар/становник

Србија   0,52

Француска 0,52

Немачка    0,19

Холандија  0,13



66%

26%

8%

Zitarice-Cereals Ostalo - Other

Krmno bilje - Fooder crops

Велики проблем је 

недовољно крмног 

биља и нарочито 

легуминоза у 

структури сетве!!!

Потребно је бар 20%

Пожељно је преко 

25%

Сетвена структура је генерално неповољна!



Основне карактеристике земљишта?

- Разноликост типова земљишта од равничарских до 

брдско-планинских рејона. Уситњеност парцела.

- Непоштовање или недовољно поштовање плодореда.

- Неадекватна агротехника и ђубрење.

- Недовољно наводњавање, заштита од вода и 

одводњавање.

- Ерозија и деградација земљишта на већим надморским 

висинама.

- Злоупотребе пољопривредног земљишта.

- Велики проценат физиолошки киселих земљишта (преко 

65%) са тенденцијом закишељавања и одсуством 

стратегије смањења киселости.

- Смањење органске материје – хумуса у ратарским 

рејонима. 

- Слаба обезбеђеност фосфором.

- Релативно висока обезбеђеност калијумом.



Неодговоран однос 

према пољ. земљиштеу.

Злоуотреба земљишта!!

Национални парк -

производња кромпира 

- последице



Уситњеност пољопривредних парцела, разноликост биљних култура!
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Климатски услови
Су у Србији релативно повољни. Основни проблем је вишак падавина у мају 

и јуну и чест недостатак водених талога током вегетационог периода.

Годишњи ниво водених талога у 

неким рејонима

Месечни распоред водених 

талога по рејонима - неповољан

1968-2008
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Рејони семенске луцерке

Рејони семенских трава



Људски ресурси

Велики број људи се бави пољопривредом – преко 25%, поготову у односу 

на неке европске земље, САД, ...

У сточарској производњи је упослено највише људи и ангажовано највише 

пољ. земљишта.

Миграције становништва и изумирање села и рејона. 

Основна карактеристика пољопривредника је “искуствено знање”, 

односно низак ниво образовања из области пољопривреде.

Пољопривреду карактерише низак ниво примене препоручених 

технологија.



Људски ресурси

Научни ресурси су креирали и нуде значајне резултате који могу унапредити 

пољопривреду. Створен је велики број сорти свих економски важних крмних 

биљака високог потенцијала за основна агрономска својства (принос биомасе, 

квалитет, дуговечност) као и технологија заснивања, производње и 

конзервисања крмних култура и крме.

Ред 
бр.

Крмна врста Брпј спрти

1 Луцерка 18

2 Црвена детелина 11

3 Жути звездан 5

4 Крмни грашак 14

5 Крмна грахприца 5

6 Стпчна репа 4

7 Вишегпдишое траве 22

8 Крмни сирак 11

9 Остале Прекп 20

Укупнп Прекп 110

Сорте крмног биља (С. Листа)

Због вишегодишњег каракера 

крмних биљака, процес 

оплемењивања је дуг и скуп.

Већина крмних биљака има већи 

број откоса (3-5) у току 

вегетационе сезоне, што додатно 

поскупљује сва истраживања на 

овим врстама.

Ове специфичности крмних 

биљака не препознаје МПН, те је 

финансирање за све гајене врсте 

по пројектима идентично.

Специфичности селекције



Значај и улога крмних биљака

Агрономски

Економски

Еколошки

Вишегодишње врсте, економски исплативе.                

Производња квалитетне кабасте сточне хране.

Улога у плодореду, поготову легуминоза.

Обогаћивање земљишта органским материјама и азотом.

Улога у зеленишном ђубрењу.

Заштита земљишта од ерозије на нагнутим теренима.



Генетски потенцијал крмних легуминоза у условима сувог 

ратарења за основна агрономска својства

Врста Сорта Принос СМ

tha-1

СП % Принос С. П.

kgha-1

Луцерка

Домаће

12.7-17,6 18-24 око 3.000

Ц. детелина 10,84-14,45 17-23 До 3.000

Бела детелина 9,91 22-26 Око 2.500

Ж. Звездан 9,63-11,03 18-23 Oko 2.000









Врста Сорте Принос СМ 

tha-1

Сирови 

прот. %

БЕМ %

Јежевица

Домаће

9,12-11,23 14-15

35-45

Француски љуљ 12.46 12-14

Итал. љуљ 10,36-15,50 17-18

Црвени вијук 10,55-13,31 13-14

Високи вијук 9,12-13,15 13-14

Ливадски вијук 12,46 14-16

Мачји реп 12,05-12,53 14-15

Генетски потенцијал крмних трава у условима сувог ратарења 

за основна агрономска својства







Здружена сетва легуминоза и трава 

нуди низ позитивних ефеката.
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Према статистичким подацима степен коришћења 

ресурса у производњи биомасе је 35-40%

По процени, 

степен 

коришћења 

потенцијала је 

45-50%

По процени, проценат коришћења потенцијала у 

Чешкој Републици је 60-65%



Историјски аспект семенарства крмног биља

Србија је до седамдесетих и осамдесетих година прошлог века била велики 

произвођач семена крмног биља.

Производила је врло често довољне количине семена луцерке, црвене 

детелине и жутог звездана и повремено извозила.

Производила је велике количине семена француског љуља и снабдевала 

целу бившу СФРЈ.

Производила је око 30% потребних количина семена крмних трава, док је 

производња семена ових врста до пре неку годину била симболична, а сада 

је у тренду благог повећања.



СЕМЕНАРСТВО је, после науке-селекције, најважнији сегмент 

пољопривреде!!!

Вредност тржишта семена крмног биља је веома велика. 

Конкуренција на тржишту семена је врло изражена. Постоји значајна 

нелојална конкуренција.

Услови за производњу семена су повољни. Треба поштовати 

принципе да “свака врста има своје захтеве” и “свако земљиште-

подручје има своје могућности”.

Производња семена крмног биља је, изузев луцерке у повољним 

годинама, недовољна.



Крмна врста

Површине 

семенских усева 

(ha)

Процењени 

принос (t)

Годишње 

потребе-

процена

(t)

2015 2016 2015 2016

Луцерка 1378 2139 804.6 1.014.1 800-1.000

Црвена детелина 149 188 141.9 102.4 500-700

Жути звездан 17 8 2.8 1.6 100

Крмне траве 125 93 203.0 227.1 900-1.300

Јари сточни грашак 104 0 301.8 0

500-800
Јара сточна грахорица 0 0 0 0

Озими сточни грашак 218 419 666.4 973.5

Озима сточ. грахор. 166 35 438.9 98.2

Површине семенских усева, процењени приноси семена и 

процењене годишње потребе за семеном крмних врста



Основне карактеристике - проблеми семенске производње крмних биљака

Нестабилност – зависност од временских услова (просечно варирање приноса 

семена код кукуруза износи око 15%, код пшенице око 18%, а код луцерке преко 

50%).

Производња семена већине крмних врста се одвија у комбинованом систему: 

Производња крме + производња семена и захтева примену одговарајућих 

технолошких поступака. 

Смањење површина под семенским усевима због значајног ризика за принос 

семена и економских ефеката. 

Другачији приступ производњи савремених ратара – приоритет имају једноставне 

и профитабилније производње.



Крмна врста Потенцијал 

за принос 

семена

Остварени 

максимални 

приноси

Остварени 

просечни 

принос 

семена

Луцерка 2000 1200 250-300

Црвена 

детелина

1200 800 200-250

Крмне траве 2000 1400 400-600

Ниски просечни приноси.

Као и код других пољопривредних култура:

Ниски приноси се компензују захтевима за високим откупним ценама. 

То ствара велике проблеме организаторима производње семена.



Проблеми у семенарству крмног биља:

Недовољна контрола – потпуно одсуство контроле производње семена 

крмног биља “самосталних-невидљивих” произвођача.

Недовољна контрола – одсуство контроле нерегистрованих дорађивача 

семена.

Недовољна контрола – одсуство контроле промета семена крмног биља 

на јавним скуповима, местима (зелене пијаце, вашари, ...).



Власник сорте

Организатор производње

Произвођач семена

Дорађивач

Трговац

Организатор производње –

сем. Компаније

Произвођач семена

Невидљиви произвођач 

семена

Невидљиви дорађивачи

Невидљиви трговци

Сетва недорађеног семена = корови на њивама



На пијацама, вашарима, порталима за 

оглашавање.

Продаја ““селектираног”” семена 

“врхунског квалитета”, доминантно домаћих 

сорти.

https://www.kupujemprodajem.com/big-photo-52178647-1.htm




Зашто су нам њиве 

закоровљене?

Непроцењиву штету имају 

креатори и власници сорти, 

семенске компаније, држава, 

корисници оваквог семена.



ZAKON

O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI

("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti ("Službeni glasnik RS" br. 41/09 i 

88/11)

Opšti uslovi za dodeljivanje prava oplemenjivača
Član 6

Pravo oplemenjivača dodeljuje se ako je sorta nova, različita, uniformna, stabilna i ako 

ispunjava uslove za davanje imena sorte, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izuzeci od prava oplemenjivača

Član 26

Za sorte biljnih vrsta koje su uključene u listu vrsta poljoprivednog bilja na koje se odnose 

izuzeci od prava oplemenjivača, smatra se da pravo oplemenjivača nije povređeno od 

strane poljoprivrednog proizvođača koji u okviru razumnih granica i u skladu sa očuvanjem 

prava oplemenjivača, u svrhu umnožavanja na sopstvenom imanju, koristi ubrani materijal 

zaštićene sorte ili sorte iz člana 25. stav 6. tač. 1) i 2) ovog zakona (u daljem tekstu: "seme 

sa tavana") koji je dobio setvom na sopstvenom imanju.

Poljoprivredni proizvođači, osim malih poljoprivrednih proizvođača, dužni su da plate 

nosiocu prava oplemenjivača razumnu naknadu, u skladu sa tržišnim uslovima, za 

korišćenje "semena sa tavana", koja je značajno niža od naknade za kupovno seme.

Poljoprivredni proizvođači dužni su da oplemenjivaču, na njegov zahtev, dostave u pismenoj 

formi potrebne podatke u vezi sa korišćenjem "semena sa tavana".

Ministar propisuje listu vrsta poljoprivrednog bilja iz stava 2. ovog člana i elemente za 

određivanje malih poljoprivrednih proizvođača iz stava 4. ovog člana.

http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html
http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html
http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html


Перспективе семенске производње крмног биља

Научни радници – селекционери кмног биља су досадашњим 

успешним радом креирали велики број сорти које се одликују 

високим потенцијалом за основна агрономска својства, принос крме, 

квалитет и дуговечност.

Повољни природни ресурси и задовољавајућа понуда сортимента 

омогућавају развој семенарства у Србији. За то су потребни 

професионални – одговорни произвођачи семена.

Успешна семенска производња подразумева пуну примену 

одговарајућих технологија које обезбеђују веће приносе квалитетног 

семена по јединици површине. 

Сузбијање нелегалних радњи у семенарству би допринело 

стабилности тржишта и имало низ повољних ефеката на легалне 

произвођаче, дорађиваче и прометнике семеном крмног биља, али и 

на државу и пољ. земљиште.

Успешне семенске компаније су отвориле и уходале путеве извоза 

семена крмног биља, што ће допринети унапређењу семенарства 

ових врста.



Хвала на пажњи.


