
                                                                                                                                

Производња семена фацелије 

Фацелија (Phacelia tanacetifolia) је једногодишња зељаста биљка. Пореклом је 

из северне Америке, одакле је интродукована у Европу а у Србији је почела да 

се гаји пре више од 30 година. 

За њено гајење су се први заинтересовали одгајивачи пчела, зато што је 

изузетно медоносна. У повољним временским условима може дати и преко 

200 кг/ха квалитетног меда.Последњих неколико година све више почиње да 

се гаји за зеленишно ђубрење у циљу побољшања плодности земљишта, 

побољшања водно-ваздушних особина земљишта и смањења популације 

земљишних нематода а према неким подацима и смањење бројности жичара 

у земљишту. Постоје  мишљења, да фацелија везује атмосферски азот, али она 

није азотофиксатор.  

Снажан вретенаст корен продире и до 130 см у земљиште. Биљка расте до 90 

см висине са пуно бочних грана. Листови су перасто дељени и маљави. 

Цветови се налазе у цвастима од по 15-20 цветова плавичасто-модре боје. 

Формира 30-40 тона надземне зелене масе. 

Наше подручје пружа добре услове за гајење фацелије. Најбоље успева на 

плодним и дубоким земљиштима, али добро подноси и слабија. Има равијену 

отпорност на сушу и пролећне ниске температуре процес ницања почиње када 

температура земљишта буде преко 5оС (оптимална око 16). На сушу је 

осетљива само до почетка фазе цветања. Доста брзо затвара простор између 

редова и на тај начин се сама доста добро бори против корова. Не препоручује 

се њено гајење на живом песку, на тешким земљиштима склоним забаривању 

и на слатинама. 



Гаји се најчешће после окопавина које нису ђубрене стајњаком а она је 

одличан предусев за већину ратарско-повртарских култура,нарочито 

коренасто-кртоластих. Сама фацелија на исту парцелу треба да се сеје после 3 

године. 

Код ђубрења фацелије треба бити опрезан у примени азотних ђубрива-не 

треба претеривати , свега 30-40 кг/ха азота, јер ако има превише азота, 

захваљујући моћном кореновом систему усваја пуно азота, превише буја и 

лако може доћи до полегања усева. Фосфора је потребно унети 50-55 кг/ха а 

калијума 55-65 кг/ха. Изузетно добро реагује на фолијарну прихрану бором у 

периоду пред почетак цветања. PK се уноси у јесен пред основну обраду а N 

пре сетве. 

Дубина обраде је пожељно да буде 25-30 см изузетно на плићим земљиштима 

20-25 см. Предсетвену обраду треба извршити што квалитетније због ситног 

семена фацелије и у случају сушнијих услова пред сетву извршити ваљање. 

Сетва у нашим условима се обавља од почетка до краја марта (чим услови 

влажности земљишта дозволе) најчешће житним сејалицама са међуредним 

размаком најчешће 25 см а на јачим земљиштима може и на 50 см 

окопавинским пнеуматским сејалицама и тада је и сетвена норма мања, око 5 

кг/ха. Ако су повољни  услови влажности земљишта, фацелија се може 

успешно сејати и пострно, после раних стрних жита, али у овом случају 

углавном ради продужења пчелиње паше, или за зеленишно ђубрење. Сеје се 

са око 8 кг/ха семена (око 500 клијавих зрна по м2) на 3-4 см дубине. Због 

ситног семена фацелије, јако је битно што прецизније подесити сејалицу. 

Због релативно брзог покривања земљишта и добре конкурентности 

фацелије, на чистијим њивама се она сама може изборити са коровима а 

уколико је потребно, може се користити хербицид за пост-ем третман на бази 

клопиралида у препорученој дози у фази када биљке почињу да прелазе из 

антоцијан боје у зелену. За сузбијање усколисних корова уколико је потребно, 

могу се користити препарати за пост-ем третман у препорученим дозама у 

фази до почетка цветања. У усеву семенске фацелије није пожељно присуство 



горушице,вијушца,дивљег овса,татуле,прилепаче и великог мухара а вилина 

косица је карантински коров, због којег се у контроли одбија семенски усев. 

Биљних болести на фацелији за сада нема регистрованих, па заштита од њих 

није неопходна. 

Фацелија има дугачак и развучен период цветања, па је и сазревање семена 

неуједначено. Због тога је јако битно правилно одредити моменат жетве, ради 

што мањих губитака семена. Због тога се десикација усева сматра скоро 

обавезном мером, иако има примера и двофазне жетве. Јако је важно, да се 

десикација или кошење изврши када је семе у средњим цвастима зрело, 

смеђе боје и полако тамни. Тај тренутак се у нашим условима дешава 

најчешће од половине јула до почетка августа. 

За жетву семенске фацелије треба користити комбајне са извршеним 

адаптацијама за вршидбу ситних семена, због бољег чишћења а посебну 

пажњу треба обратити на јачину ветра на комбајну, зато што је семе фацелије 

веома лако и може доћи до великих губитака у количини добијеног семена. 

У нашим условима су уобичајени приноси око 500 кг/ха семена, мада нису 

ретки случајеви да принос буде и преко 700 кг/ха. 

Ове, 2021. године откупна цена семена, које је ишло искључиво у извоз у ЕУ је 

била око 2,40 €/кг. 

После жетве фацелије се може извршити тањирање стрништа и у случају да 

буде киша у августу, самоникла фацелија се може оставити до касне јесени и 

заорати као зеленишно ђубриво-сидерат. 

На крају, треба истаћи, да фацелија у наредним усевима не представља опасан 

коров, јер је осетљива на велики број хербицида, који се користе у ратарској 

производњи. 
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