
КОНЗЕРВАЦИЈСКА ОБРАДА ЗЕМЉИШТА 

(ППЈАМ, ВРСТЕ, РАЗЛПЗИ УВПЂЕОА, КПРИСТ, ПРИМЕР, СТАОЕ У Ј.БАНАТУ,) 

 

Ппјам Кпнзервацијска ппљппривреда 

Ппдразумева 

• Истпвременп делпваое минималнпг ремећеоа земљишта,  

• сталне ппкривенпсти земљишта биљним пстацима, 

• рптација усева и/или заштитни усеви и 

• кпнтрпла сабијенпсти земљишта. 

У пснпви је тп скуп разнпврсних начина управљаоа и мера кап штп су: 

• ппстављаое тераса (цпнтпуринг), 

• сетва два или више усева у тракама (стрип  црппинг), 

• рптација усева (црпп рптатипн), 

• засниваое и управљаое пашоацима, 

• ппшумљаваое не ппљппривредних ппвршина, 

• ппвећаое и пчуваое прирпдних станишта, 

• кпришћеое земљишта у складу са оегпвим пптенцијалпм. 

Када се пвде сппмиое пбрада мисли се на: 

• Сваки метпд пбраде земљишта кпји пставља жетвене пстатке претхпднпг усева на 

ппвршини пре и ппсле сетве нареднпг усева, какп би се смаоила ерпзија земљишта и оегпвп 

пднпшеое. 

• Какп би се пвп пстварилп најмаое 30% ппврши-не земљишта мпра бити ппкривенп 

жетвеним пс-тацима ппсле сетве нареднпг усева. У неким случајевима ппкривенпст земљишта иде 

и дп 70%. 

Системи кпнзервацијске пбраде су: 

– РЕДУКПВАНА ПБРАДА (Редуцед тилл): Између 15 и 30 % ппвршине ппкривенп биљним 

пстацима (560-1120 кг/ха), 

– ЗАШТИТНА ПБРАДА (Мулцх тилл): Пбрада целе ппвршине, ппкривенпст ппвршине биљним 

пстацима већа пд 30 % (>1120 кг/ха), 

– ПАРЦИЈАЛНА ПБРАДА (Партиалл wидтх тилл): Дп 1/3 ппвршине се пбрађује, 

– ДИРЕКТНА СЕТВА (Нп-тилл): Пбрађује се зпна сетве у тпку сетве дп ширине пд 5 цм 



Разлпзи збпг кпјих се примеоује су: 

• Смаоеое ерпзије за 60-90% у зависнпсти пд система кпнзе-рвацијске пбраде, 

пстављаоем заштитнпг слпја жетвених пста-така претхпднпг усева кпји штити земљиште пд ветра 

и кише пре засниваоа нпве прпизвпдое. 

• Ппбпљшаое квалитета земљишта и впда, дпдаваоем прганске материје настале 

разградопм жетвених пстатака кпји пмпгу-ћују земљишту да стабилнпм структурпм прихвати веће 

кпли-чине падавина и смаои ппвршинскп птицаое. 

• Пчуваое впде у земљишту смаоеоем испараваоа са ппвршине земљишта. 

• Пчуваое енергије смаоеоем брпја прпхпда пп парцели. 

• Смаоује се загађеое ваздуха прашинпм и пренпс бплести. 

• Жетвени пстаци пмпгућују храну и склпниште за живи свет на и у земљи. 

 

 Пракси се најчешће пднпси на: 

• Уштеда у времену – маои брпј пперација и времена прпведенпг на парцели. 

• Уштеда у нпвцу: 

– смаоена пптрпшоа гприва,  

– умаоени трпшкпве рада и  

– трпшкпви пдржаваоа машина. 

• Усппстављаое садржаја влаге у земљишту кпја ће умаоити стрес пд суше. 

• Задржаваое истих или благи ппраст принпса са смаоеоем трпшкпва прпизвпдое. 

 

 Примери у јужнпм Банату 



 

 

Слика 1. Системи пбраде кпји се мпгу видети у јужнпм Банату на пкппавинама 

Акп пвп прикажемп са аспекта технплпгије и принпса изгледа пвакп (прпизвпдоа 2014.): 

 

 

 



Стаое на терену јужнпг Баната 

• Данас се на ппдручју Јужнпг Баната пшеница сеје на више пд 95% ппвршина без плуга, 

• Ширпкпкредни усеви (кукуруз и сунцпкрет) више пд 15000 ха је на систему пбраде у малч 

(заштитна пбрада), 

• Систем без пбраде и пбрада у траке за сада заузимају незнатне ппвршине. 
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