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Извод 

Циљ овог рада је био да се испитају морфолошке карактеристике 
и принос биљака две сорте квиноје (Puno и Titicaca) у 
агроеколошким условима Србије при различитим густинама сетве. 
Експеримент je изведен током вегетационе сезоне 2019. године на 
огледном пољу у близини Суботице на подручју између севернe 
географскe ширинe од 46° 7' и источне географске дужине од 19° 4'. 
Величина главне парцеле била је 12 m2, а експеримент је постављен 
у систему сплит-сплит плот-а, са четири понављања. Растојање 
између редова је било 50 cm, а између биљака у реду 2 cm, 5 cm и 10 
cm. Mерени су следећи параметри: висина биљака, број бочних 
грана, биомаса и принос. Наши резултати су показали да су густина 
сетве и генотип имали утицаја на испитиване параметре. Постигнут 
принос у поређењу са резултатима других европских земаља је био 
задовољавајући тако да би производња квиноје могла бити 
исплатива у постојећим агроеколошким условима. 

Кључне речи: квиноја, Puno, Titicaca, принос, агроеколошки 
услови 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the morphological 
characteristics and yield of plants of two varieties of quinoa (Puno and 
Titicaca) in agroecological conditions of Serbia at different sowing 
densities. The experiment was performed during the vegetation season in 
2019 on an experimental field near Subotica in the area between the 
northern latitude of 46° 7' and the eastern longitude of 19° 4'. The size of 
the main plot was 12 m2, and the experiment was set up in a split-split 
plot system, with four replications. The distance between the rows was 50 
cm, and between the plants in a row 2 cm, 5 cm and 10 cm. The 
following parameters were measured: plant height, number of side 
branches, biomass and yield. Our results showed that sowing density and 
genotype had an influence on the investigation parameters. The achieved 
yield compared to the results of other European countries was satisfactory 
so that quinoa production could be profitable in the existing 
agroecological conditions. 

Key words: quinoa, Puno, Titicaca, yield, agroecological conditions 

Увод 

Данас се државе широм света суочавају са изазовом да одрже 
пољопривредну продуктивност и стабилност производње хране. 
Климатске промене које се дешавају последњих година захтевају не 
само коришћење генотипова класичних усева отпорних на стрес 
(кукуруз, пшеница, соја итд.), већ је неопходно и идентификовати и 
тестирати употребу алтернативних усева. Једна од веома 
атрактивних алтернативних биљних врста је квиноја (Chenopodium 
quinoa Willd.) која припада породици Chenopodiaceae а пореклом је 
из региона Анда где се традиционално гаји већ више од 7000 година. 
Има веома високу толеранцију на различите стресне факторе, 
укључујући мраз, високе температуре, сушу и салинитет (Bazile et 
al., 2016; Jaikishun et al., 2019). Светска популарност квиноје, 
повећана потражња и недовољна понуда, проширили су гајење 
квиноје из јужноамеричког региона у нове области. Иако многе 
државе ЕУ теже да гаје квиноју, значајан потенцијал за узгајање 
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квиноје у југоисточној Европи још увек није у потпуности 
искоришћен, са изузетком Грчке и Италије (Noulas и сар., 2015; 
Pulvento et al., 2015). Обзиром да су према литературним подацима 
приноси квиноје у земљама Европе задовољавајући ( Präger et al., 
2018; Bilalis et al., 2019), очекивано је да ће и наша истраживања 
довести до сличних резултата и сходно томе производња квиноје 
могла би бити економски исплатива. 

Материјал и методе рада 

За истраживања су коришћене две сорте квиноје (Puno и Titicaca) 
које су селекционисане у Данској и прилагођене за гајење у 
европским агроеколошким условима. Експерименти су изведени 
током вегетационе сезоне 2019. на огледном пољу у близини 
Суботице. Сетва је обављена у првој половини априла, а због 
временских непогода поновљена у мају. Експеримент је постављен у 
систему сплит-сплит плот-а, са четири понављања савеличином 
главне парцеле од 12 m2. Растојање између редова је било 50 cm, 
између биљака у реду 2 cm, 5 cm и 10 cm, а дубина сетве 2cm. Жетва 
усева је обављена у другој половини августа. Јесења дубока обрада и 
пролећна предсетвена припрема су биле механизоване, док су све 
остале операције вршене ручно. Током експеримента мерени су 
следећи параметари: висина биљака, број бочних грана, биомаса и 
принос. Тип земљишта је био чернозем са карактеристикама 
прказаним у табели 1. 

Табела 1. Карактеристике земљишта на експерименталном пољу 

pH pH CaCO3 Хумус N P2O5 K2O 
у H2O у  KCl % % % mg/100g mg/100g 
8,32 7,97 17,32 2,57 0,15 20,42 18,72 

Температура, брзина ветра, релативна влажност ваздуха и 
осунчаност су преузети од Републичког хидрометеоролошког завода 
Србије за метеоролошку станицу Палић, која је од експерименталног 
поља удаљена 13 km. Количина падавина мерена је кишомером који 
се налазио на огледном пољу. Средња дневна температура ваздуха је 
износила 19,3 оC, што је за 1,5 оC веће од вишегодишњег просека. 
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Што се тиче количине падавина, пало је 394 mm, што је за 23% више 
од просека. Осцилације месечних сума биле су велике, и 
неравномерност расподеле падавина се најбоље огледа у чињеници 
да је 73% укупних падавина пало током два месеца (маја и јуна). За 
статистичку анализу података коришћен је софтверски пакет IBM 
SPSS (Statistical Package of Social Science) верзија 25. Значај разлика 
између средњих вредности утврђен је Студентовим t-testом. Све 
вредности p<0,05 сматране су статистички значајним. 

Резултати и дискусија 

На графикону 1 је приказана динамика пораста биљака. На крају 
експеримента висина биљака сорте Puno је била 111 cm, 115 cm и 
115 cm за густине 10 cm, 5 cm и 2 cm, док је висина биљака сорте 
Titicaca била 119 cm, 114 cm и 111cm. 

 

 
Графикon 1. Висина биљака квиноје сорти Puno и Titicaca (P - Puno, 

T - Titicaca, 2,5,10 - густина сетве) 
За густине од 2 cm и 5 cm утврђено је да је значајност t-теста 

(p=0,029* и p=0,009*) мања од граничне вредности што значи да 
постоји статистички значајна разлика у висини између биљака две 
сорте. За густину од 10 cm утврђено је да је значајност t-теста 
(p=0,808) већа од граничне вредности на основу чега закључујемо да 
не постоји статистички значајна разлика у висини између биљака 
две сорте. 
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На графикону 2 је приказана динамика појаве бочних грана. На 
крају експеримента број бочних грана код биљака сорте Puno је био 
23, 21 и 19за густине 10, 5 и 2 cm, док је број бочних грана биљака 
сорте Titicaca био 20, 20 и 17. 

 

 
Графикon 2. Динамика појаве бочних грана код биљака квиноје 

сорти Puno и Titicaca (P - Puno, T - Titicaca, 2,5,10 - густина сетве) 
Значајност t-теста (p=0,176, p=0,720 и p=0,268) је већа од 

граничне вредности у сва три случаја (10, 5 и 2cm) на основу чега 
закључујемо да не постоји статистички значајна разлика у броју 
бочних грана између биљака сорти Puno и Titicaca. 

На графикону 3 је приказана просечна биомаса биљака. Просечна 
биомаса биљака сорте Puno је била 61,9 g, 40 g и 37 g за густине 10 
cm, 5 cm и 2 cm, док је просечна биомаса биљака сорте Titicaca 
износила 48,.6 g, 41,9 g и 37,4 g. Значајност t-теста (p<0,0005) је 
мања од граничне вредности за растојање од 10 cm на основу чега 
закључујемо да постоји статистички значајна разлика у биомаси 
биљака између две сорте. Значајност t-теста (p=0,311, p=0,787) је 
већа од граничне вредности за растојање од 5 cm и 2 cm на основу 
чега закључујемо да не постоји статистички значајна разлика у маси 
жетвених остатака између две сорте. 
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Графикon 3. Просечна биомаса биљака квиноје сорти Puno и 
Titicaca (P - Puno, T - Titicaca, 2,5,10 - густина сетве) 

На графикону 4 је приказан принос зрна биљака. Просечан 
принос биљака сорте Puno је био15,92 g, 13,36 g и 13,41 g за густине 
10 cm, 5 cm и 2 cm, док је просечан принос биљака сорте Titicaca 
износио15,37 g, 14,15 g и 13,55 g. 

 

 
Графикon 4. Принос биљака квиноје сорти Puno и Titicaca (P - Puno, 

T - Titicaca, 2,5,10 - густина сетве) 
Значајност t-теста (p=0,473, p=0,202 и p=0,751) је већа од 

граничне вредности у сва три случаја на основу чега закључујемо да 
не постоји статистички значајна разлика у приносу између две сорте. 

Из добијених резултата види се да је генотип имао значајног 
утицаја на праћене параметре као и густина усева. Узимајући у 
обзир добијене приносе по биљци, приноси по хектару би свакако 
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премашили 2 t. Према препорукама за густину сетве (Ђурић и сар., 
2015), растојање од 10 cm најбоље утиче на архитектуру и стаменост 
биљке и представља добар предуслов за високе и стабилне приносе, 
чак и у неповољним агроеколошким условима. Принос квиноје се 
креће у широком дијапазону и зависи од типа земљишта, 
климатских услова, генотипа, времена сетве итд. (Miranda и сар., 
2013). У Немачкој су постигнути приноси сората Puno и Titicaca од 
1,7 t ha-1до 2,0  t ha-1 (Prägeret al., 2018). У нашим акроеколошким 
условима у истраживањима која су вршена на култивару Puno 
постигнут је принос од 1,7 t ha-1(Stikić et al., 2012). Према Bilalis et 
al.(2019) у Грчкој су постигнути приноси (уз употребу компоста) од 
2,5t ha-1 до 2,6 t ha-1, у Италији  од 2,3t ha-1 до 2,7 t ha-1, у Турској  од 
1,7t ha-1до 2,1 t ha-1. 

Закључак 

Наши резултати указују да би квиноја могла да се гаји у нашим 
агроеколошким условима. Приносе које је квиноја постигла у нашим 
истраживањима су веома задовољавајући и слични су приносима 
које постиже у европским земљама у којима је до сада тестирана и у 
којима се гаји. Увођењем у производњу могла би да утиче на 
стабилност пољопривредне производње, нарочито ако имамо у виду 
да је она отпорна на деловање различитих абиотичких стресова. 
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