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РЕЗИМЕ 

 

 

Производња семенског кукуруза где се користе фертилне мајке не може се 

замислити без уклањања метлица. Уклањање метлица може да се изводи ручно и 

машински. Машинским уклањањем метлица се уништава више листова него ручно. Из 

овог разлога циљ рада је био да се изврши поређење између линија мајки на којима су 

метлице уклањане ручно и машински, такозваним “чупачем метлица”. Испитивани су 

параметри приноса као и клијавост и енергија клијања семена. Оглед је постављен 

2016.године на парцели ПП “Јадран” Нова Гајдобра. Испитивање клијавости и енергије 

клијања извршено је у лабораторији Пољопривредне станице Нови Сад. 

На парцели од 38haвршено је ручно и машинско скидање метлицау три понављања. 

Једно понављање чинило је по 100 биљака. После скидања метлица извршено је бројање 

листова који су исчупани приликом уклањања истих. Кад је кукуруз имао влагу 30% 

убирани су клипови и сушени. Осушени клипови су oкруњени и измерена је маса 1000 

зрна (g), маса зрна по клипу (g), маса окласка (g), рандман (%), дужина клипа (cm), број 

зрна по реду, број редова по клипу, клијавост (%) и енергија клијања (%). 

Статистички значајне разлике су постојале код свих параметара приноса, осим код 

клијавости и енергије клијања где није било статистички значајне разлике. 

F-тест из анализе варијансе је указао на постојање високо значајаног утицаја начина 

уклањања метлица код следећих параметара приноса: маса 1000 зрна, маса зрна по клипу, 

маса окласка, рандман, дужина клипа, број зрна по реду, број редова по клипу. Остварена 

разлика између третмана била је већа од добијених LSD вредности, што указује да су 

третманигде су метлице скидане ручно имали статистички значајано веће вредности у 

односу на третмане где су метлице скидане машински, осим код рандмана где су третмани 

код којих су метлице скидане машински имали статистички већу вредност у односу на 

третманегде су метлице скидане ручно. 

  



 

 

SUMMARY 
 

Production of seed corn where we used fertile female, can not be imagined without 

detasseling. Detasseling can be done mechanically or manually. Mechanical detasseling destroys 

more leaves than manual. Does for this reason, the aim of the research was to compare two ways 

of detasselingbetween mother lines on which were tassel removed manually and mechanically, 

with so-called"puller" machine. The yield parameters as well as germination and germination 

energy of the seed were investigated. The experiment was conducted in 2016., on the plot of AC 

"Jadran" Nova Gajdobra. The test of germination and the energy of germination were performed 

in the laboratory of the Agricultural Station Novi Sad. 

On the plot of 38 ha, manual and machine detasseling were conducted, it was done in 

three repetitions on the part of plot where tassels were removed manually and also 3 repetitions 

on part of plot where tassels were removedmechanically. One repetition contained 100 plants. 

Also, after detasseling, counting of the leaves that were scraped while removing them was done. 

When the grain moisture was 30%, the cobs were removed and dried. The dried cobs were 

crowned and weighed: 1000 grain mass (g), grain weight per cob (g), weight of plaster (g), 

percent of grain on the cob (%), cob length (cm), number of grains per row, number of rows per 

cob, germination (%) and germination energy (%). 

Statistically significant differences were noticed in all yield parameters, except for 

germination and germination energy where there were no statistically significant differences. 

The F-test from the analysis of variance pointed to the existence of a highly significant 

impact on the method of removal of the tassel for the following yield parameters: 1000 grain 

mass, grain weight per cob, weight of plaster, percent of grain on the cob, cob length, number of 

grains per row, number of rows per cob. The difference between the treatment was bigger than 

the LSD values, which indicated that the treatments where the tassels were removed manually 

had statistically significantly higher values than the treatments where the tassels were removed 

mechanically, except in the case of percent of grain on the cob, where the treatments in which the 

tassels were removed mechanically had statistically higher value compared to the treatments 

where the tassels were removed manually. 
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1. УВОД 

 

Кукуруз (ZeamaysL.) је једна од најзначајнијих гајених биљних врста у свету. 

Привредни значај кукуруза произилази из његове разнолике употребне вредности, како за 

исхрану домаћих животиња и људи, тако и за индустријску прераду. Захваљујући 

хемијском саставу зрна и биљке, као и високом биолошком потенцијалу родности, кукуруз 

представља основу савремене пољопривредне производње, како у свету тако и у нашој 

земљи. У свету, у 2014. години кукуруз се производио на површини од скоро 185 милиона 

ha и заузимао је друго место по укупној површини (http://faostat.fao.org). Још већи значај 

кукуруз има за нашу земљу, јер се у истом периоду гајио на око 30% ораничних површина, 

а нарочито у Војводини, где је његово учешће у структури сетве било на 41% ораница, или 

другим речима, просечне површине за дуги низ година износиле су око 650.000 ha. 

Просечан принос у периоду од 1997-2014. године био је 5,0 t/ha, а варирао је у широком 

распону од 2,94-6,44 t/ha(Статистички годишњак Србије, 2014). 

Највећи произвођач кукуруза, Сједињене Америчке Државе (САД), са уделом у 

светској производњи од 40% достигао је 2006. године национални рекорд од 10,06 t/hа 

сувог зрна на површини од 30 милиона hа (Бекрић и Радосављевић, 2008). Код нас се у 

периоду 2005-2009. године гајио на 1.214.906 hа и годишње се производило 4,5 - 6,5 

милиона тона зрна (Бекавац, 2012). Значајно варирање приноса код нас је претежно 

условљено количином и распоредом падавина у току вегетационог периода. 

Привредни значај кукуруза произилази из разноврсности употребе и обима 

производње, захваљујући биолошким и хемијским особинама биљке кукуруза. То је биљка 

са највећим биолошким потенцијалом родности и спада међу биљке са највећом 

производњом органске материје по јединици површине (Јефтић, 1977). 

 

 
 

 

 

http://faostat.fao.org/
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1.1. Семенарство кукуруза 
 

Семенарство у најширем смислу речи обухвата производњу, дораду и промет 

семена. Оно подразумева низ фаза које чине једну целину, а то су: заснивање и гајење 

семенског усева, контролу семенских усева у пољу, убирање семена, испитивање 

генетичке чистоће, дораду семена, испитивање и утврђивање квалитета семена, 

складиштење и чување, декларисање, дистрибуцију и промет семена и најзад његову 

употребу. Семенарство се може сматрати и последњом фазом оплемењивања биљака 

(Милошевић и сар., 1994). Основни задатак семенарства је пре свега умножавање семена 

признатих сорти и хибрида (Михаљев и Докић, 1986; цит.по Милошевић и Kобиљски, 

2011). 

Tабела 1. Произвоња семенскогкукуруза у Србији у периоду 1991-2010. године 

 

 

У односу на меркантилну, семенска производња се одликује бројним 

специфичностима. За разлику од меркантилне, код које је главни циљ постизање високог 

Година 
Површина 

(ha) 

Укупна производња 

(t) 

Принос 

(kg/ha) 

2001 9.400 19.969 2.120 

2002 9.105 19.302 2.120 

2003 6.154 10.154 1.650 

2004 8.366 19.518 2.330 

2005 8.100 23.490 2.900 

2006 8.256 16.512 2.000 

2007 9.434 15.815 1.676 

2008 12.699 28.968 2.281 

2009 11.508 29.653 2.577 

2010 8.094 21.162 2.614 

1991-2010 10.103 23.116 2.288 

1994-2010 8.684 19.428 2.237 

2001-2010 9.112 20.454 2.245 
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приноса зрна, код семенске производње је од примарног значаја добијање генетски чистог 

семена високог квалитета. Кукуруз се у Србији гаји на површини од 1.000.000 – 1.200.000 

hа и за тако велику површину је потребно произвести и довољну количину квалитетног 

семена. У 2010. години укупна производња семена кукуруза износила је 21.162 тоне, док је 

вишегодишњи просек 19.428 тона (Вујаковић и сар., 2005; Балешевић-Тубић, 2011., цит. по 

Милошевић и Кобиљски, 2011; таб. 1). 

Код кукуруза постоје две основне категорије семена: 

• Основно семе (родитељско семе) – семе самооплодних линија и семе простих 

хибрида (уколико се користе за семенску производњу тролинијских или 

четворолинијских хибрида). Ово семе не представља предмет трговине и производе 

га оплемењивачке институције, а служи за одржавање и репродукцију одређених 

хибрида. 

• Сертификовано семе 1. генерације (комерцијално семе) – семе које служи за 

производњу меркантилног кукуруза и предмет је трговине. 

Комерцијално семе се производи на газдинствима која имају услове да се баве 

производњом семена. Комерцијално семе чине: семе простих хибрида (ако се користи 

директно у производњи), тролинијских, четворолинијских хибрида и семе осталих типова 

хибрида које се директно користи за производњу меркантилног кукуруза. 

Хибридни кукуруз се производи укрштањем самооплодних линија кукуруза. 

Постоје три основне категорије хибрида: 

• Прости или дволинијски хибрид SC (singlecross), настаје укрштањем две 

самооплоодне линије (А х B), 

• Тролинијски TC (threewaycross) хибрид настаје укрштањем једног дволинијског 

хибрида и једне самооплодне линије ((А х B) х C), 

• Четворолинијски или двојни DC (doublecross)хибрид настаје укрштањем два 

дволинијска хибрида ((А х B) x (C х D)). 

Код кукуруза се најчешће производи семе два типа хибрида, дволинијских -SC и 

тролинијских -TC. 
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Циљ сваког укрштања, па тако и линија кукуруза је добијање хетерозиса. Код 

знатног броја укрштања генетски дивергентних линија или сорти, у F1 генерацији 

манифестује се хибридна снага или хетерозис тј.појава да су организми F1 бујнији и 

роднији од оба родитеља. Та појава се користи у производњи ради добијања већих 

приноса, нарочито код странооплодних биљака, где је након хибридизације тешко добити 

хомогене и стабилне сорте и где је, због слободне оплодње, свака следећа репродукција 

различита од предходне (Боројевић,1992). 

 

Слика 1. Пример хетерозиса (клип у средини) у односу на родитељски пар 

(http://passel.unl.edu) 

У току вегетације, врши се уклањање нетипичних биљака, а најинтензивнији и 

најважнији процес je уклањање метлица са мајчинских линија. Уклањање метлица 

онемогућује појаву инбрединга а истовремено омогућује очинским биљкама да оплоде све 

мајчинске биљке. Уклањање метлица се изводи непосредно после појаве метлице из 

вршног лисног рукавца, а пре прашења метлице. Уклањање може бити извршено ручно 

или механизовано, коришћењем специјализованих машина. Након завршене оплодње 

спроводи се уклањање линија оца. Ова мера се спроводи ради повећања вегетационог 

простора линије мајке а упоредо и због конкурентости за усвајањем хранива, као и да се 

спречи случајно мешање семена линија оца са линијом мајке, да се не би угрозила чистоћа 

линије мајке. 
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

2.1. Уклањање метлица 
 

Уклањање метлица кукуруза је уклањање мушких полних органа са врха линија 

мајки, које се потом бацају на земљу. То је форма контроле оплодње, приликом које се 

спречава самооподња,врши укрштање линија мајки и оца и стварају хибриди. 

Уклањање метлица у Србији обично почиње од 10-15. јула а уобичајeно је да траје 

2-3 недеље. Међутим, све то зависи од тога какво ће време бити од априла до јула, односно 

не може да се предвиди тачно одређен датум. Ради се свих 7 дана у недељи јер кукуруз не 

престаје да расте викендом (http//www.corneliusseed.com). 

2.1.1. Ручно уклањање метлица 
 

Уклањање метлица са линије мајке мора почети на време, тј. пре него што биљке 

започну са полинацијом. Уклањање метлица са мајке онемoгућава појаву инбрединга и 

уједно омогућује биљкама оца да својим поленом оплоде све биљке мајке. Ово је изузетно 

велики и напоран посао који најчешће траје око десет дана. Уклањање метлица на једној 

парцели траје пет до десет дана, што зависи од степена уједначености и плодности 

земљишта и временских прилика. Сувише рано уклањање метлица често утиче на 

уклањање једног до два вршна листа, што није пожељно, или се метлица може заломити и 

тако непотпуно уклонити (Јоцковић и сар., 2011). 

Ручно уклањање метлица има следеће недостатке: 

 поскупљује цену производње семена, 

 прети опасност да из било ког разлога, због неблаговременог и неквалитетног 

уклањања метлица, пропадне целокупна производња семена или да се умањи 

генетичка чистоћа семена, 

 представља највећи ризик у производњи семенског кукуруза у односу на било 

коју другу меру. 
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Да би се метлице на време и квалитетно уклониле мора се веома добро 

организовати овај процес рада. Наиме, морају се одабрати добро обучени и савесни 

радници и што је најважније, мора се сваки дан имати довољан број радника. Од укупно 

утрошеног људског рада у производњи семена кукуруза око 45% се односи на ручно 

уклањање метлица. Приликом уклањања метлица посебну пажњу треба обратити да се 

заједно са метлицом не уклањају вршни листови. Сваки одстрањен лист значи смањење 

приноса које је тим веће што је више одстрањених листова. Овакви поступци смањују 

активну лисну површину најмлађих и уједно и фотосинтeзу најактивнијих листова од 

којих зависи наливање зрна, а тиме и маса и квалитет семена (Јоцковић и сар., 2011). 

Без обзира да ли су или не на пољу семенског кукуруза првобитно метлице скидане 

машински, на крају сe људи запошљавају у чупању метлица које машине пропусте и да се 

уклоне све метлице које су машине оставиле у листовима других биљака кукуруза. То се 

ради или тако што радници ходају кроз поље кукуруза и уклањају метлице.  

 

 

Слика 2. Ручно уклањање метлица (Foto: Миливојевић Н., 2016) 
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Слика 3.Метлице исчупане ручно (Foto: Миливојевић Н., 2016) 

 

2.1.2. Mеханичко уклањање метлица 
 

Машинско скидање метлица је обично процес од два корака. У почетку скидања 

метлица машина која се назива "секач" пролази кроз редове кукуруза и скида метлице у 

горњем делу биљке. То се ради да би поље било униформно, тако да "чупач" машина може 

да прође кроз поље кукуруза када су метлице почелe да се појављују изнад исечених 

листова и повуче метлицу из биљке. Обично је потребно 24h до 48h да се врхови метлица 

појаве, да би се одрадило квалитетно чупање метлица. Чупачи раде по принципу тако што 

ухвате врх метлице између два ваљка која се крећу великом брзином. 

У свом раду Малиновић и сар. (2009), наводе да производња семенског кукуруза 

захтева прецизно и квалитетно извођење свих технолошких поступака од основне обраде 

до бербе. Успешно машинско скидање метлица могуће је на изузетно равној парцели с 

уједначеном висином биљака и уједначеном појавом метлица. 

Машинским уклањањем метлица обично се уклоне 60 до 90% метлица у пољу 

семенског кукуруза. То је далеко мање од 99,5 % које треба да се уклоне за производњу 

чистог семена што је потребно произвођачима. Главни проблеми код машинског уклањања 

метлица су да машине нису у стању да се брзо адаптирају на разлике у висини биљака и 

бацају метлице у ваздух где могу да се закаче на друге биљке кукуруза и ненамерно 

омогуће опрашивање. Пожељно је да исчупане метлице буду на земљи да се овај проблем 

избегне (http://allaboutcorn.blogspot.rs/). 
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Машинско скидање метлица има строжије захтеве за оптималним условима 

(поравнатост парцеле, уједначени пораст, висок проценат истовременог метличења и др.), 

да би се остварио квалитет и поузданост машинског и људског рада. Машинско скидање 

метлица подразумева више узастопних прохода, при којима неминовно долази до 

оштећења и одсецања вршних листова, што може да утиче на умањење приноса семенског 

кукуруза (Малиновић и сар., 2009). 

Примена савремене механизације за производњу семенског кукуруза постала је 

неопходна како би се смањили трошкови производње и остварила конкурентност на 

тржишту. Имајући то у виду, повећање цена људског рада, као и проблем укључивања 

великог броја радне снаге за релативно кратак временски период у циљу уклањања 

метлица, примена механизованог начина уклањања ће се у будућности повећати. Иако 

ручно уклањање метлица даје најбоље резултате у смислу квалитета рада и приноса, 

трошкови људског рада су постали виши од трошкова механизације и губитака који 

настају употребом механизације за уклањање метлица. 

Постоје два типа ових машина: 

 “резачи”- главни радни део ових машина су хоризонтални ротирајући ножеви 

који се могу подешавати по висини. Они режу вршни део биљке кукуруза 

укључујући и метлицу. 

 “чупачи”- главни радни делови су парови ротирајућих гумених точкова(ваљака) 

који се могу подешавати по висини и који уклањају метлице слично уклањању 

метлица руком. Код чупача је најчешће заступљен систем који се састоји од два 

гумена ваљка или точка по реду, који се окрећу један према другоме, са 

промењивом висином, хватају метлице и горње листове и повлачењем нагоре 

обављају њено одстрањивање, што симулира ручно чупање метлица. 

Губици у приносу услед коришћења гумених дискова за чупање метлица у 

поређењу са потпуно ручним уклањањем метлица износе око 5% (Марковић и Бранковић, 

2006).  

Смањење трошкова коришћењем механичког уклањања метлица може се остварити 

уколико нема велике редукције приноса услед оштећења листова. Редукција до 10% може 

се толерисати у циљу смањења трошкова коришћењем машина. Механизовано уклањање 
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метлица није нашло најширу примену, јер има доста недостатака: најчешће се истовремено 

са метлицом уклања и 2-3 вршна листа, што може значајно умањити принос семена, 

нарочито код неких линија, затим не уклањају се метлице заперака, док је у кишној години 

механизација тешко употребљива (Јоцковић и сар., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4.Чупач метлица (Foto: Миливојевић Н., 2016) 

 

 

Слика 5. Секач метлица (https://iowaagliteracy.wordpress.com) 

https://iowaagliteracy.wordpress.com/
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Према Малиновићу и Мешију(2008) који наводи податке из OhioState, USA 

“губитак једног клипа на дужини од 30m по jедном реду даје укупан губитак од 64 kg 

клипа по хектару”. Просечан губитак од само 20 зрна по метру квадратном, даје укупан 

губитак од 64 kg зрна по хектару. Исти аутор препоручује као најоптималнију влажност за 

бербу семенског кукуруза изнад 30% (30-38%). 

Биљке су неуједначене висине и размака у реду. Висина вршних листова је доста 

изнад метлица па се лако оштећују. То у знатној мери смањује принос. Према Јефтићу 

(1992), уклањањем једног листа умањује се принос за 4,3%; два 9,3% а 3 листа за 6,4%. 

У производњи хибридног семена кукуруза кастрирање или елиминација метлица 

код линије мајке је кључна активност. Сматра се да је то компликована активност јер не 

стварају све биљке полен у исто време или нису све биљке једног генотипа потпуно 

униформне. Чупање метлица и лишћа које их обавија смањује принос зрна, али није јасан 

ефекат уклањања метлица и лишћа близу метлице. Huanuqueñ и Tobaru (2015),су 

поставили оглед који је спроведен да се постигне следеће: 1) процени колико ће се 

смањити принос зрна код чупања метлице и до четири листа испод ње и 2) да се утврди 

колико листова може бити уклоњено заједно са метлицом без утицаја на принос зрна. 

Утврдили су да је највећи принос био у контроли (10.253 kg/hа) а најмањи где је скинуто 

четири листа (8.288kg/hа). За сваки лист који је скинут принoс је смањен за 4,3%. 

Утицај уклањања метлица без лишћа и са једним, два и три листа заједно са 

метлицом код шест хибрида испитивао јеиBorgenson (1943). Уклањање једног листа са 

метлицом даје само благо смањење приноса у односу на биљке где је само лист уклоњен. 

Статистички значајна разлика добијена је код уклањања метлице са два листа и без 

уклањања лишћа код три хибрида. Сваки од шест хибрида дао је приметно смањење 

приноса када су уклоњена три листа приликом отклањања метлица у поређењу са биљкама 

где није било уклањања лишћа. Просечна разликa била је 576,93kg/ha. Код раних хибрида 

било је највеће смањење приноса због уклањања лишћа заједно са метлицама. Уклањање 

два листа приликом уклањања метлица само је мало смањило принос код два каснија 

хибрида који су имали линију мајке са релативно великом лисном површином. 

Утицај уклањања метлица на принос и квалитет семена истраживали су Silva и сар. 

(2006), код хирбрида AG 122. У огледу је постављено 6 третмана у четири понављања. 
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Третмани су обухватали шест типова уклањања метлица који су подељени у четири групе 

механичких поступака уклањања (у прва три поступка са чупачима, ваљци су били 

подешени за уклањање 50%, 75% и 90% метлица а четврти, где су коришћени ножеви је 

извршен на другом поступку уклањања ваљцима (где је уклоњено 75% метлица са 

ваљцима) и два ручна уклањања метлица (један са уклањањем само метлица и други са 

стандардном процедуром, која се састојала од уклањања метлица са четири до пет 

листова). Механичко уклањање метлица изазвало је више повреда горњих листова биљке 

кукуруза, што је довело до 24,5% смањења приноса зрна када је регулисана машина за 

уклањање 90% са ваљцима али поступак није утицао на клијање и енергију клијања. 

Уклањање метлица се користи у производњи семена хибрида кукуруза како би се 

осигурало да семе има жељену генетску чистоћу. И једно и друго, механичко и ручно 

чупање метлица резултира губитком лисне масе. Wilhelm и сар. (1995), испитивали су 

утицај различитих начина уклањања метлица на принос семенског кукуруза. Третмани су 

им били: уклањање само метлице, метлица + један лист, метлица + два листа, метлица + 

три листа, метлица + четири листа и неуклањање метлица (контрола).Резултати указују на 

то да када се лишће уклони при чупању метлица губи се фотосинтетски капацитет, 

смањује се осунчавање, а азот који се изгуби уклањањем листова доприноси да се смањи 

принос зрна.Смањење приноса је било 360 kg/ha за сваки уклоњен лист, што је 

проузроковано смањењем величине зрна.Губитак лисне масе није утицао на клијање и 

енергију клијања. 

Heidari (2013) је истраживао ефекат уклањања метлица и интензитет дефолијације 

на принос кукуруза. Пољски оглед се састојао од четири третмана дефолијације (Д1 = 

контрола, без уклањања листа; Д2 = дефолијација лишћа на врху биљке, изнад клипа; Д3 = 

уклањање лишћа испод клипа; Д4 = уклањање свих листова са биљке) и два третмана 

уклањања метлица (Т1 = без уклањања метлица, Т2 = уклањање метлица). Код третмана 

уклањања метлица, са уклањањем листова испод клипа дошло је до већег приноса семена у 

поређењу са уклањањем листова изнад клипа. Биљке са потпуном дефолијацијом су имале 

најнижи принос семена, масу клипа, број редова на клипу и масу 100 семена, али већи 

проценат клијања семена ивигор. 
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Hunter и сар. (1973), утврдили су у огледу са 10 линија да је просечан принос 

смањен за 1,5; 4,9 и 13,5% када су један, два и три листа уклоњени заједно са метлицом. 

У истраживањимаWilhelm и сар. (1995), испитиван је ефекат уклањања листова 

током уклањања метлица на принос, компоненте приноса и квалитет семена инбред линије 

N192. Утврдили су да је принос смањен за 3, 9, 14 и 24% када су један, два, три и четири 

листа уклоњена заједно са метлицом. Kод већинe пад приноса је био повезан са смањењем 

бројa зрна на клипу иако је било утицаја и на величину зрна и масу 1000 зрна. Начини 

уклањања метлица нису имали утицаја на квалитет семена. 

Barimavandi и сар.(2010) су проучавали утицај различитих нивоа дефолијације на 

пораст биљке и принос. Оглед је спроведен по случајном блок систему, у 8 третмана са по 

4 понављања. Третмани су били Т1 = контрола (без уклањања листова), Т2 = уклањање 

листа клипа, Т3 = уклањање лишћа изнад клипа, Т4 = уклањање лишћа испод клипа, Т5 = 

уклањање само два листа испод клипа, Т6 = уклањање два листа изнад клипа, Т7 = 

комплетна дефолијација и Т8 = уклањање листова метлице. Процењивани су утицаји ових 

третмана на главне компоненте приноса. Резултати су показали да уклањање листова 

изузетно утиче на принос, број редова по клипу, број зрна по клипу, масу сувог зрна и 

дужину клипа. Комплетна дефолијација озбиљно смањује број зрна по клипу,док 

уништавање листова испод и изнад клипа негативно утиче на број зрна у реду. 

2.2. Клијавост и енергија клијања 
 

Под клијавим семеном подразумева се број семенки које су проклијале, а изражава 

се у процентима (%), у односу на укупан број посејаних семена. 

Енергија клијања представља брзину и уједначеност којом семе клија. 

Упоредо са стварањем нових сорти и хибрида, напретком у технологији 

производње, дораде и чувања семена, изучавани су и у праксу испитивања семена уведени 

одговарајући тестови, у циљу веће поузданости предвиђања понашања семена у пољу 

након сетве. Испитивањем клијавости семена стандардном методом добија се информација 

о максималном потенцијалу клијавости у оптималним условима. Те квалитативне разлике 

означавају његову животну снагу - вигор. Вигор представља свеукупну способност семена 
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да брзо, уједначено никне, да се развије у нормалан поник, а касније у биљку, у 

различитим пољским условима (Радић и Милошевић, 2004). 

Клијавост семена зависи од биотичких и абиотичких фактора. Према ISTA (2012) 

циљ испитивања семена је да се утврди максимални потенцијал клијавости партије семена, 

који се затим може искористити за упоређење квалитета различитих партија, као и за 

процену потенцијала за ницање у пољу. Испитивање у пољским условима не може у 

потпуности бити задовољавајуће пошто се резултати у пољу не могу са поузданошћу 

поновити. Због тога су развијени лабораторијски методи, у којима су спољашњи услови 

контролисани ради нормалног, брзог и потпуног клијања код већине узорака одређених 

биљних врста. Услови су стандардизовни. Уколико су услови земљишта скоро идеални 

клијавост семена добијена у лабораториским условима добар је показатељ животне 

способности семена којим се може предвидети пољско ницање (DurrantiGumerson, 1990; 

цит.по: Механџић-Станишић, 2013). 

Vasilas и Seif (1986)поставили су два пољска огледа који су спроведени да се утврди 

ефекат дефолијације линија кукуруза на квалитет семена, што је тестирано хладним и 

топлим тестом. У првом огледу ручно је скидано 100% лишћа, 50% лишћа и без 

дефолијације на две линије у фази седмог листа, четрнаестог листа, у фази цветања, у фази 

млечне зрелости зрна, у фази воштане зрелости зрна, 1982. године а онда поновљен и 1983. 

године. У другом огледу ручно је скидано 100% лишћа, 50% лишћа и без дефолијације на 

шест линија у фази четрнаестог листа. Дошли су до закључка да ниво дефолијације утиче 

на квалитет семена и фазе раста. Примењена дефолијацији зависи од генотипа као и услова 

спољне средине. Делимичнo уништавање лишћа није утицало на топли тест клијања и у 

само неколико случајева утицало је на хладни тест клијања. Смањени проценат клијања 

код комплетне дефолијације је повезан са смањењем величине зрна. 
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3.ЗАДАТАК И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Имајући у виду све напред изнето, пошло се са претпоставком да ће бити значајних 

разлика у параметрима приноса али и клијавости и енергије клијања семенаизмеђу линија 

мајки на којима су метлице уклањане ручно и са чупачима. 

Циљ истраживања је да се утврди утицај различитих начина уклањања метлица код 

семенског кукуруза. Метлице су уклањанеручно и машински. Циљ рада је да се испита 

разлика у приносу и компонентама приноса као и квалитет семена. Очекује се да ће 

истраживања допринети да се правилно утврди процена на који начин да се уклањају 

метлице а да то не утиче на веће смањење приноса и квалитет произведеног семена. 
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4.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 
 

Као материјал истраживања су коришћене линије мајке под ознаком 12 PS-P010 и 

линије оца под ознаком POW-P020. Оглед је постављен по случајном блок системутри 

понављања, два третмана: где су метлице скидане ручно и где су уклањане машински. 

Семенски кукуруз је посејан на имању ПП Јадран, Нова Гајдобра, током календарске 2016. 

године.Предусев семенском усеву кукуруза била је соја а од агротехнике је примењено 

дубоко орање на дубину од 25cm, а потом и припрема пред сетву «Вибромастером». 

Заједно са сетвом, депозиторима је унешено минерално ђубриво Yaramilaформулације 

15:15:15, у количини од 150kg/ha. Сетва је почела 16.04.2016. и трајала је 3 дана. Начин 

сетве је био 4 реда мајке и 2 реда оца. Прво су сејане мајке и један ред оца а други ред оца 

је усејан када је клица  првог оца била дужине 3cm. Прихрана је вршена 08.06.2016. и 

коришћено је минерално ђубриво AN у количини од 300kg/ha.  

Производња је заснована на парцели која је била покривена високим системом за 

наводњавање. Усев је наводњаван три пута, са заливном нормом 20mm. Земљиште на 

којем је заснована производња је било прве категорије са 3,2% хумуса. Година је била 

повољна за раст и развој семенског кукуруза као и за оплодњу. Због свега наведеног 

пораст линије мајке је био равномеран и уједначено су се појављивале метлице. 

4.1. Примењене методе 
 

На парцели где је био посејан семенски кукуруз одабрано је 3 пута по 100 биљака 

мајчинске линије где су метлице скидане ручно и 3 пута по 100 биљака линије мајке где су 

метлице уклањане машински. Методе које су коришћене су скидање метлица машински  

самоходном машином”чупачем”, док је други третман биоручно скидање метлица, тј. 

радници су чупали метлице рукама. Чупач метлица је био подешен тако да обухвата што 

мање листова и просек приликом чупања је био 3,8 листа по биљци, и имао је учинак 

преко 90% и захтевао је само једну контролу са радницима. Чупање метлица ручно је 

извођено три пута и у просеку је са метлицом скидано 1,6 листова. Са линије мајке која је 

коришћена у огледу клипови су скидани кад су имали 30% влаге. Клипови су сушени до 

влаге од 14% а потом су зрна окруњена са клипова и мерена је: маса 1000 зрна (g), маса 
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зрна по клипу (g), маса окласка (g), рандман (%), дужина клипа(cm), број зрна по реду, 

број редова по клипу, клијавост (%) и енергија клијања (%). 

Сваки клип је осушен и прецизно је измерена тежина клипа након чега је одређен 

број редова на клипу, дужина клипа и број зрна у реду.Потом је клип окруњен и на 

прецизној ваги је измерена маса зрна по клипу, маса 1000 зрна као и маса окласка. 

 

Слика 6. Мерење дужине клипа (Foto: Миливојевић Н., 2016) 

 

Слика 7. Мерење масе зрна по клипу (Foto: Миливојевић Н., 2016) 
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Да би се израчунала енергија клијања и клијавост рађено је лабараторијско 

испитивање семена у Пољопривредој станици Нови Сад. 

Стандардни тест клијавости – радни узорак је износио 6 х 100 насумично 

одабраних семена. 

 

Слика 8.Тест клијавости и енергије клијања(Foto: Миливојевић Н., 2016) 

 

 

Слика 9.Завршна фаза теста клијавости и енергије клијања (Foto: Миливојевић Н., 

2016) 
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4.2. Агрометеоролошки услови 
 

Производну 2016. годину карактерисала је велика количина падавина, како у фази 

ницања тако и у фази интензивног пораста, оплодње и наливања зрна. Није било велике 

температурне осцилације осим средином априла, када се температура ваздуха спустила на 

1 С
 0

 као и 26. априла (на 0 С
 0 ), међутим температура земљишта је била 9 С

 0
, па није било 

негативног утицаја на ницање. Киша је пала 19. априла (4mm), дан после завршетка сетве, 

што је био предуслов за уједначено ницање. Мај је био кишовит, али без јаких пљускова, 

пало је укупно 66mm кише а температуре су се кретале од 11 до 33 С
 0

.  

Јун је био сличан мају, са укупно 67mm кише и температуром која се кретала од 18  

до 32 С
 0

. Услед добрих временских прилика усев је био уједначен, услед уједначеног 

ницања и почетног пораста. Због свега тога скидање метлица је било олакшано, посебно 

машинско, и после пролаза чупача који је био подешен да чупа што мање листова, у 

проходу је скинуто 90% метлица на линијама мајки а преостале метлице су уклањали 

сезонски радници. Оплодња је почела од 15. јула и трајала је наредних 10 дана. У том 

периоду влажност ваздуха је била од 65% до 95%. Просечна температура у јулу је била од 

12 до 36 С
 0

, а месец је праћен и великом количином падавина, 117mm, што је утицало да 

се усев и даље уједначено развија. Оплодња је била изузетно добра, услед добрих 

временских прилика у том периоду. Август је протекао са температуром која се кретала од 

10 до 34 С
 0

 а пало је 53mm кише. Крајем септембра влага кукуруза се спустила на 30% и 

тада је извршено скидање клипова. 

Како наводе Бошњак и Пејић (1998),укупне потребе падавина за вегетацију 

кукуруза су око 400 mm, што је у сезони 2016.године било задовољено. Кукуруз је биљна 

врста која, с обзиром на велику вегетативну масу и приносе, троши велику количину воде 

по јединици површине, иако има мали транспирациони коефицијент и економично троши 

воду.  
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Табела 2. Температура земљишта, падавине, температура ваздуха и влажност ваздуха по 

месецима за период од 01.04.2016. до 01.10.2016.  (http://www.fieldclimate.com) 

 

 

Графикон 1: Температуре, релативна влажност и падавинеза период од 01.04.2016. до 

01.10.2016. (http://www.fieldclimate.com) 

4.3. Обрада података 
 

За статистичку обраду података добијених у лабораторији коришћен је 

математички модел једносмерне анализе варијансе (One-way ANOVA,GenStat Release 9.1, 

Rothamsted Experimental Station).На основу резултата добијених у лабораторијским 

условима урађена је анализа варијансе десет испитиваних параметара. 

  

 

Температура 

земљишта 

[°C] 

Падавине [mm] 

Температура 

ваздуха 

[°C] 

Релативна 

влажност 

[%] 

Датум просечна мин мах Укупно просечна мин мах просечна 

2016-04-01 13.4 7.0 26.8 37.0 14.0 0.1 29.8 68.9 

2016-05-01 16.4 10.9 33.0 66.8 16.8 3.6 31.5 71.7 

2016-06-01 23.2 17.8 32.0 76.2 21.5 10.1 34.5 70.5 

2016-07-01 24.3 16.9 32.4 116.6 22.9 11.3 35.8 71.2 

2016-08-01 
   

45.2 21.0 9.5 33.8 73.9 

2016-09-01 
   

52.8 18.1 4.6 31.4 74.0 

2016-10-01 
   

53.4 10.4 1.1 26.9 81.8 
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 
 

 

У раду су испитиване следеће особине: дужина клипа, број редова зрна, број зрна у 

реду, број зрна по клипу, маса 1000 зрна, маса зрна по клипу, маса окласка, рандман, 

енергија клијања и клијавост код мајчинске линије кукуруза где су метлице скидане на два 

начина, ручно и машински. 

Испитивање клијавости семена је израчунато као просек 4 понављања од по 100 

семена. Резултат се изражава као проценат типичних поника. Проценат се заокружује на 

цео број. Тако исто се израчунава и % атипичних поника, тврдог, мртвог и свежег семена. 

Збир свих процената мора да буде 100. 

Стандардни лабораторијски тест је добар показатељ квалитета и животне 

способности (вигора) семена, којим може да се предвиди пољско ницање уколико су 

услови земљишта скоро идеални. Међутим, услови у којима се семе налази за време 

испитивања у тестовима, често су у супротности са условима у којима се налази када је 

посејано у пољу. 

5.1. Дужина клипа 
 

Дужина клипа семенског кукуруза је једна од важнијих компоненти приноса зрна 

кукуруза и до одређене границе може значајно утицати на висину рода.  

Табела 3. Дужина клипа (cm) 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 15,21 15,22 15,46 15,30 

Машински 14,74 14,68 14,93 14,78 

F-вероватноћа (Fpr): <0,001** 

LSD0,05 

LSD0,01 

0,14 

0,18 
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F-тест из анализе варијансе дужине клипа анализиране линије кукуруза указао је на 

постојање високо значајног утицаја начина уклањања метлица на ово својство 

(вероватноћа F-теста, односно вредност Fpr<0,001**), што је такође потврђено и LSD 

тестом поређења средина третмана.  

Као што се уочава из наведене табеле, како код сва три понављања, тако и у 

просеку, дужина клипа била је већа код третманагде су метлице скидане ручно у поређењу 

са машинским уклањањем метлица. Тако је средња вредност дужине клипа третмана где су 

метлице скидане ручно износила 15,30cm a средња вредност дужине клипа код третмана 

где су метлице скидане машински 14,78cm. Остварена разлика била је већа од обе добијене 

LSD вредности, што говори да је третмангде су метлице скидане ручно имао статистички 

значајно дужи клип у односу на третман где су метлице скидане машински.Heidari (2015)је 

такође у свом истраживању дошао до закључка да број уклоњених листова утиче на 

дужину клипа јер горњи листови више апсорбују светлост него доњи. 

 

5.2. Број редова зрна 
 

Број редова зрна и број зрна у реду су особине од великог значаја у програмима 

оплемењивања кукуруза. Тај значај се огледа кроз родност хибридних комбинација, 

обзиром да су ово важне компоненте приноса зрна кукуруза. Ова особина не варира много, 

и обично је карактеристична за одређене хибриде. 

Као и у случају дужине клипа, и код броја редова зрна анализираних третмана 

кукуруза F-тест из анализе варијансе овог својства указао је на постојање високо значајног 

утицаја начина уклањања метлица на број редова зрна (Fpr<0,001**), што је такође 

потврђено и LSD тестом (таб. 4). 

 

 

 

 



22 

 

Табела 4. Број редова зрна 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 14,16 14,26 14,55 14,33 

Машински 14,00 14,10 14,06 14,05 

F-вероватноћа (Fpr): 0,001** 

LSD0,05 

LSD0,01 

0,15 

0,20 

 

Како у случају код сва три понављања, тако и у просеку, број редова зрна био је 

већи код третмана где су метлице скидане ручно у поређењу са третманом где су метлице 

уклањане машински. Средња вредност броја редова зрна третмана где су метлице скидане 

ручно износила је 14,33 и била је већа за 0,28 у односу на третман где су метлице скидане 

машински (14,05). Остварена разлика била је већа од обе добијене LSD вредности, што као 

и у претходном случају (дужина клипа) наводи на закључак да третмани где су метлице 

скидане ручно имали су статистички значајно већи број редова зрна у односу на третмане 

где су метлице скидане машински, што је у сагласности са резултатима до којих су дошли 

Barimavandi и сар. (2010). 

 

5.3. Број зрна у реду 
 

Број зрна у реду је једна од компоненти приноса на коју највише утичу стресни 

услови у фази формирања клипа и оплодње и у директној је вези са дужином кипа. 

F-тест из анализе варијансе броја редова зрна анализираних третмана кукуруза 

показао је постојање високо значајног утицаја на ово својство (вредност Fpr<0,001**), што 

је такође потврђено и LSD тестом поређења средина хибрида (таб. 5). 
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Табела 5. Број зрна у реду 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 25,96  25,49 26,51 25,99 

Машински 25,20 25,23 25,21 25,21 

F-вероватноћа (Fpr): 0,001** 

LSD0,05 

LSD0,01 

0,42 

0,55 

 

Као што се уочава из наведене табеле, како код сва три понављања, тако и у 

просеку, број зрна у реду био је већи код третмана где су метлице скидане ручно у 

поређењу са третманом где су метлице уклањане машински. Тако је средња вредност броја 

зрна у реду износила 25,99 и била је већа за 0,78 у односу на третман где су метлице 

скидане машински (25,21). Остварена разлика између третмана била је већа од обе 

добијене LSDвредности, што указује да третман где су метлице скидане ручно има 

статистички значајно већи број зрна у реду. Oви резултати су у складу са резултатима до 

којих су дошли Hunter и сар. (1973), где је био мањи број зрна у реду код третмана где је 

скидано по три листа са метлицом у односу кад је скидан један лист, посебно код хибрида 

раније групе зрења. И резултати огледа до којих су дошли Barimavandi и сар. (2010), су у 

складу са резултатима добијеним у овом огледу, који истичу да дефолијација и број 

листова који је скинут са линија мајки утиче на број зрна у реду. 

5.4. Број зрна по клипу 
 

Број зрна по клипу је квантитативна особина и принос кукуруза је у директној 

зависности од ове особине. Клипови треба да буду добро оформљени, са добро испуњеним 

врхом и да целом дужином буду добро поседнути зрнима (Спасојевић и сар., 

1984).Стресни услови, који утичу на оплодњу директно утичу на број зрна по клипу. 

У погледу oсобине броја зрна по клипу, а на основу вероватноће F-теста из анализе 

варијансе овог својства (Fpr <0,001**) уочава се да су анализирани начини скидања 

метлица статистички значајано утицали на ово својство, односно да су се средње 
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вредности броја зрна по клипу статистички високо значајно разликовале у зависности од 

начина скидања метлица, на шта је додатно указао и LSD тест поређења средина третмана. 

При ручном скидању метлица добијено је за 18 зрна по клипу више у односу на 

машинско уклањање метлица (таб. 6). 

Табела 6. Број зрна по клипу 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 367,46  364,34 386,19 372,70 

Машински 353,34 355,97 354,73 354,70 

F-вероватноћа (Fpr): 0,001** 

LSD0,05 

LSD0,01 

7,50 

9,87 

 

5.5. Маса 1000 зрна 
 

Мера крупноће зрна, односно маса 1000 зрна кукуруза зависи од стопе раста и 

трајања периода наливања, при чему су обе ове особине под генетичком контролом. 

Варирање у величини зрна изазвано генетичким факторима обрнуто је пропорционално са 

бројем зрна у реду (Egil, 2010). Поред ових фактора на величину зрна утичу и услови 

гајења, првенствено температура ваздуха и влажност земљишта. Семена веће масе имају 

обично боље развијену клицу и дају развијеније и отпорније биљке у почетним фазама 

развоја. 

Табела 7. Маса 1000 зрна (g) 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 421,05  422,25 420,05 421,12 

Машински 405,20 415,45 414,70 411,78 

F-вероватноћа (Fpr): <0,001** 

LSD0,05 2,97 
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LSD0,01 3,90 

Као што се уочава из табеле 7, како код сва три понављања, тако и у њиховом 

просеку, маса 1000 зрна била је значајно већа код третмана где су метлице скидане ручно у 

поређењу са третманима где су метлице скидане машински. Тако је средња вредност масе 

1000 зрна третмана код којих су метлице скидане ручно износила 421,12g и била је већа у 

односу на третмане где су метлице скидане машински (411,78g). Остварена разлика између 

третмана (9,34g) била је већа од обе добијене LSD вредности, што указује да третмани где 

су метлице скидане ручно имају статистички високо значајну већу масу 1000 зрна у односу 

на третмане где су метлице скидане машински. Hunter и сар. (1973), су такође у свом 

истраживању дошли до резултата да код већине третмана, где су са метлицама скидана три 

листа са чупањем метлица у односу на третмане где је скидан само један лист са метлицом, 

постоји значајна статистичка разлика у маси 1000 зрна. 

5.6. Маса зрна по клипу 
 

Табела 8. Тежина зрна по клипу (g) 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање Просек 

I II III  

Ручно 150,32  144,83 150,48 148,54 

Машински 138,74 136,96 136,00 137,23 

F-вероватноћа (Fpr): 0,001** 

LSD0,05 

LSD0,01 

2,48 

3,26 

 

Слично као и код броја зрна по клипу, а на основу вероватноће F-теста из анализе 

варијансе тежине зрна по клипу (Fpr<0,001**) може се констатовати да је начин уклањања 

метлица имао статистички значајан утицај и на ово својство, односно да су се средње 

вредности масе зрна по клипу статистички високо значајно разликовале у зависности од 

анализираних хибрида (таб. 8). Такође и разлика између просека масе зрна по клипу била 

је већа од обе LSD вредности. Wilhelm и сар. (1995), у свом истраживању су закључили да 

лишће уклоњено при чупању метлица смањује фотосинтетски капацитет, а азот који се 
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изгуби уклањањем листова доприноси да се смањи принос зрна.Смањење приноса је било 

360 kg/ha за сваки уклоњен лист, што је проузроковано смањењем величине зрна. 

5.7. Маса окласка 
 

Вретено клипа, односно окласак може бити различите дебљине и масе. На окласак 

може да одпадне од 12 -35% од укупне масе клипа. Велика маса окласка је непожељна 

особина. 

F-тест из анализе масе окласка анализираних третмана кукуруза показао је 

постојање високо значајног утицаја начина уклањања метлица на ово својство (вредност 

Fpr <0,001**). 

Табела 9. Маса окласка (g) 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 30,55  30,29 30,65 30,50 

Машински 25,85 27,64 28,10 27,20 

F-вероватноћа (Fpr): 0,001** 

LSD0,05 

LSD0,01 

0,55 

0,72 

 

Из табеле 9. уочава се да је, како код сва три понављања, тако и у њиховом просеку, 

маса окласка била значајно већа код третмана где су метлице скидане ручно у односу на 

третмане где су метлице уклањане машински. Тако је средња вредност масе окласка 

третмана где су метлице скидане ручно износила 30,50 g и била је већа у односу на 

третмане где су метлице скидане машински (27,20 g). Остварена разлика између третмана 

(3,3 g) била је већа од обе добијене LSD вредности, што говори да је третман где су 

метлице скидане ручно имао статистички високо значајно већу масу окласка у односу на 

третман где су метлице скидане машински. 
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5.8. Рандман 
 

Рандман клипа кукуруза (%) представља удео зрна на клипу у односу на окласак. 

Што је већи рандман то је већи % зрна по клипу. 

 

Табела 10. Рандман клипа кукуруза (%) 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 83,1 82,3 83,0 82,8 

Машински 84,3 83,1 82,8 83,4 

F-вероватноћа (Fpr): 0,005** 

LSD0,05 

LSD0,01 

0,4 

0,5 

 

F-тест из анализе варијансе рандмана два начина скидања метлица кукуруза указао 

је на постојање високо значајног утицаја начина уклањања метлица на ово својство 

(вероватноћа F-теста, односно вредност Fpr=0,005**), што је такође потврђено и LSD 

тестом поређења средина третмана (таб. 10). 

 Рандман је био значајно већи код третмана где су метлице скидане машински у 

поређењу са третманом где су метлице скидане ручно. Средња вредност рандмана код 

машинског начина скидања метлица износлила је 83,4% и била је већа за 0,6% у односу на 

третман где су метлице скидане ручно (82,8%). Остварена разлика била је већа од обе 

добијене LSD вредности, што наводи на закључак да је третман где су метлице скидане 

машински имао већи рандман; што није био случај у предходним својствима, где су 

третмани на којима су метлице ручно скидане имали већу вредност.  

 

5.9. Енергија клијања 
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Енергија клијања (%) је способност да што више семена клија за што краће време. 

Семена веће енергије клијања имају брже ницање, што значи да ће у првим фазама 

вегетативног пораста понићи скоро истовремено и уједначено. На тај начин усев ће стећи 

почетну предност и бити спремнији за негативни утицај климатских фактора. 

 

 

Табела 11. Енергија клијања (%) 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 94 94 92 93 

Машински 93 90 92 92 

F-вероватноћа (Fpr): 0,300
 ns

 

LSD0,05 

LSD0,01 

5 

12 

 

F-тест из анализе варијансе енергије клијања два третмана кукуруза код којих су 

метлице скидане машински и ручно указао је да не постоји високо значајан утицај начина 

скидања метлица на ово својство (вероватноћа F-теста, односно вредност Fpr=0,300
 ns

), што 

је такође потврђено и LSD тестом поређења средина третмана (таб. 11).  

Као што се уочава из наведене табеле, како код сва три понављања, тако и у 

просеку, енергија клијања није била статистички значајно већа код третмана где су 

метлице скидане ручно у односу где су метлице скидане машински. Тако је средња 

вредност енергије клијања третмана где су метлице скидане ручно износила 93% а 

енергија клијања где су метлице скидане машински 92%. Остварена разлика није била већа 

ни од једне добијене LSD вредности.Silva и сар. (2006) као и Wilhelm и сар. (1995) у својим 

истраживањима су дошли до закључка да делимично уништавање лишћа не утиче на 

енергију клијања семенског кукуруза. 
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5.10. Клијавост 
 

Клијавост (%) је показатељ квалитета семена. Она се одређује у лабораторијским 

условима и показује колико % семена је способно да да нормалну биљку. 

Вероватноћа F-теста из анализе варијансе процента клијавости (Fpr=0,667
ns

) 

показала је да начин уклањања метлица код анализираних третмана није имао статистички 

значајан утицај на ово својство, односно да сесредње вредности процента клијавости нису 

статистички значајно разликовале у зависности од начина уклањања метлица, на шта је 

додатно указао и LSD тест поређења средина третмана (таб. 12).  

Ови резултати се подударају са резултатима до којих су дошли Vasilas и сар. (1986) 

у свом истраживању, да делимичнo уништавање лишћа није утицало на уобичајени тест 

испитивања клијавости и у само неколико случајева утицало је на хладни тест испитивања 

клијавости. 

Табела 12. Клијавостсемена (%) 

Начин 

уклањања 

метлица 

Понављање 

Просек 
I II III 

Ручно 96 97 96 96 

Машински 97 96 97 97 

F-вероватноћа (Fpr): 0,667
 ns

 

LSD0,05 

LSD0,01 

3 

7 
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6. ЗАКЉУЧАК 
 

Анализирањем просечних вредности испитиваних особина (дужина клипа, број 

редова зрна, број зрна у реду, број зрна по клипу, маса 1000 зрна, маса зрна по клипу, маса 

окласка, рандман, енергија клијања и клијавост), код третмана кукуруза код којих су 

метлице скидане ручно и машински, где је са метлицом у просеку скидано 1.6 листова по 

биљци односно 3.8 код машинског скидања метлица, може се закључити да су постојале 

статистички значајне разлике код вредности параметара приноса, али не и код клијавости 

и енергије клијања. Сви параметри приноса су били већи код третмана где су метлице 

скидане ручно, па са тим и сам принос. На основу извршених анализа могу се извести 

следећи закључци: 

 У просеку, дужина клипа била је статистички значајно већа код третмана где су 

метлице скидане ручно у поређењу са третманима где су метлице скидане машински. 

Тако је средња вредност дужине клипа третмана где су метлице скидане ручно 

износила 15,30cm и била дужа за 0,52cm. 

 У просеку, број редова зрна био је статистички значајно већи код третмана где су 

метлице скидане ручно у поређењу са третманом где су метлице скидане машински. 

Тако је средња вредност броја редова зрна третмана где су метице скидане ручно 

износила 14,33 и била је виша у односу на третмане где су метлице скидане машински 

(14,05). 

 F-тест из анализе варијансе броја зрна у реду указао је на постојање високо значајног 

утицаја начина скидања метлица на ово својство. У просеку, број зрна у реду био је 

статистички високо значајано већи код третмана где су метлице скидане ручно (25,99) 

у поређењу са третманима где су метлице скидане машински (25,21).  

 Као и у случају броја зрна у реду, тако и кодброја зрна по клипу, анализираних 

третмана кукуруза анализа варијансе указала је на постојање високо значајног утицаја 

начина скидања метлица на ово својство.  

 Маса 1000 зрна била је статистички значајно већа код третмана где су метлице 

скидане ручно у поређењу са третманима где су метлице скидане машински. Средња 
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вредност масе 1000 зрна третмана где су метлице скидане ручно износила је 421,12 g у 

односу на третманее где су метлице скидане машински, 411,78 g. 

 У просеку, маса зрна по клипу била је статистички високо значајно већа код третмана 

где су метлице скидане ручно (148,54 g) у поређењу са третманима где су метлице 

скидане машински (137,23 g). 

 Такође, и маса окласка била је статистички значајно већа код линија где су метлице 

скидане ручно (30,50 g) у поређењу са третманима где су метлице скидане машински 

(27,20 g). 

 За разлику од предходних параметара, рандман је био статистички значајно већи код 

третмана где су метлице скидане машински (83,4%) у односу на третмане где су 

метлице скидане ручно (82,8%). 

 Средње вредности енергијеклијања нису се статистички значајно разликовале у 

зависности од начина уклањања метлица. Просечна вредност енергије клијања 

третмана била је незнатно већа код третмана где су метлице скидане ручно (93%) у 

односу на третмане где су метлице скидане машински (92%). 

 На основу вероватноће F-теста из анализе варијансе клијавости може се констатовати 

да начин скидања метлица није имао статистички значајан утицај на ово својство; 

односно да између третмана код којих су метлице скидане ручно, односно машински 

није било статистички значајне разлике у овој особини. 
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