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Извод 

Енглески љуљ (Lolium perenne L.) припада породици бокорастих 
трава (Poaceae) и са агрономског аспектапредставља најважнију 
врсту трава за пашњаке у умереној клими. Огледи са енглеским 
љуљом изведени су у агроеколошким условима Шумадије 
налокалитету Даросава, у трогодишњем периоду, 2012-2014 година. 
У испитиваном временском периоду, просечна клијавост семена 
износила је 66%. Највећа просечна вредност укупне клијавости 
семена током експеримента постигнута је 2013. године (93,6%)  док 
је најмања укупна клијавост семена забележена у 2014. години 
(66,1%). На овај параметар снажан утицај имале су количине 
падавина. Друга година испитивања била је најповољнија за 
семенску производњу енглеског љуља. Размак редова и пролећно 
ђубрење азотом значајно су утицали на укупну клијавост семена 
енглеског љуља. Са повећањем удаљености или количине 
употребљеног ђубрива, вредност укупног клијања семена је расла 
током свих тестираних година. Утицај сетвене норме је био 
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супротан, са повећањем количине семена долазило је до смањења 
укупне клијавости у све три године. 

Кључне речи: енглески љуљ, клијавост семена, агроеколошки 
услови, Шумадија 

Abstract 

Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) belongs to the family of bunch 
grasses (Poaceae) and from the agronomical point of view it represents 
most important type of grass for pastures in temperate climates. 
Experiments with perennial ryegrass were performed in agro ecological 
conditions of Šumadija, locality Darosava in period of three years (2012-
2014). The examined period, the highest average seed germination was 
66%. Highest average value of total seed germination during the 
experiment is achieved in 2013th (93.6%), until lowest total seed 
germination is noticed in 2014th (66.1%). Precipitation parameters had a 
strong influence on this parameter. Second year of experiment was the 
most favorable for perennial grass seed production. Distance between 
rows and spring fertilization of nitrogen had a significant influence on 
total seed germination of perennial ryegrass. With increasing of distances 
or quantity of used fertilizer, value of total seed germination has grown 
during all testing years. The impact of sowing rate was the opposite, with 
increasing of seed quantity there was a decrease in total germination in all 
three years 

Key words: perennial ryegrass, seed germination, agro ecological 
condition, Šumadija 

Увод 

Енглески љуљ (Lolium perenne L.) је вишегодишња биљка из 
фамилије бокорастих трава Poaceae. Порекло води са станишта 
Велике Британије, одакле се спонтаним миграцијама настанила и на 
травњацима у остатку Европе, у Северној Америци и Аустралији 
(Beaddows, 1973; Hitchcock, 1951). Као крмна култура узгаја се још 
од XVII века (Grime et al., 1988) и представља једну од 
најдоминантнијих травних врста за травњаке у умереним климатима 
(Bolarić et al., 2005; Jovanović Todorović et al., 2020). 
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Прилагођена је хладној, влажној клими са 457–635 mm кише 
годишње (Thorogood, 2003). Добре резултате остварује на плодним, 
дренираним земљиштима; добро подноси и кисела и алкална 
земљишта (pH 5.2-8.0), али најпродуктивнији је кад се pH земљишта 
налази између 5.5-7.5 (Anon, 2008; Hannaway et al., 1999). Спада у 
групу биљака са C-3 метаболизмом (Berone et al., 2010), осетљива је 
на хладноћу и дуготрајан смежни покривач. На сушу реагује 
опадањем приноса; подноси наводњавање, али не и дуготрајно 
плављење (Čupić et al., 2019). 

Енглески љуљ добро подноси испашу и добро реагује на ђубрење 
азотом. Принос енглеског љуља се креће и до 30 t ha-1 сирове 
биомасе, односно 7-8 t ha-1 суве материје (Sokolović i sar., 2007). 
Садржај сирових протеина је у директној вези са количином азота у 
земљишту, тако да расте са порастом доступног азота (Waite et al., 
1953). Удео сирових протеина је за 10% већи при вегетативном 
порасту него у зрелој фази.  

Клијање семена је почетна и једна од најважнијих фаза у 
животном циклусу биљке (Bhatt et al, 2016). Овај процес започиње 
када постоји довољно влажности и када је повољна температура која 
ће активирати ницање семена (Ball et al., 2012). Ницање, иницира 
сигнал за покретање развоја (хормон гиберелин), који ће довести до 
пуцања ендосперма за растући ембрион. На клијавост семена 
енглеског љуља утиче расподела падавина. Падавине од новембра до 
фебруара не утичу значајније, пошто је семе у фази мировања. 
Прекомерне падавине у марту и априлу могу смањити проценат 
клијавости (Lipiec et al., 2013). Укупна клијавост у контролисаним 
условима код диплоидних сорти енглеског љуља је већа од 
тетраплоидних сорти. Међутим, у условима спољашње средине 
тетраплоиди имају већу клијавост (Palada, 2010). Са старењем 
семена и променом услова складиштења укупна клијавост семена 
опада. Према Поштићу и сар. (2014), клијавост енглеског љуља је 
значајна карактеристика, која је висока и изразито стабилна у току 
година. 

Циљ овог рада је да се испита утицај сетвене норме, међуредног 
растојања и прихране азотом на клијавост семена енглеског љуља. 
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Материјал и методе рада 

Експеримент је постављен у агроеколошким условима Шумадије  
на локалитету Даросава, у периоду од 2012 до 2014. године. За 
потребе експеримента коришћена је диплоидна сорта енглеског 
љуља Наки. Пре сетве, клијавост семена је испитана у 
лабораторијским условима и износила је 87%. Маса 1000 зрна 
комерцијалног семена је износила 2,14 g. 

Експеримент је изведен по случајном блок систему у четири 
понављања на елементарним парцелама величине 10 m2 (5 × 2 m2). 
Приликом извођења експеримента посматрана су четири нивоа 
међуредног растојања (фактор А): 12,5; 25,0; 37,5 и 50,0 cm. Други 
посматрани фактор је сетвена норма (Б): 9; 16; 23 и 30 kg ha-1 семена 
енглеског љуља. Трећи фактор (Ц) је пролећна прихрана азотом и 
коришћене су следеће количине: 0, 30, 60 и 90 kg ha-1 азота. 
Испитивани фактори су комбиновани у 64 различита третмана 
(А×Б×Ц). Сетва је обављена ручно, сетвом размереног семена у 
траке дужине 5 m. Укупна клијавост (%) је утврђена стављањем 4 × 
100 семена сваког третмана на сталну температуру од 20°C током 
четрнаест дана, према Правилнику о утврђивању квалитета семена. 
Добијена вредност је изражена у процентима (%) и представља број 
исклијалих семена у периоду од четрнаест дана. Вредности укупне 
клијавости семена енглеског љуља су статистички обрађене методом 
трофакторијлне анализе варијансе АНОВА коришћењем 
статистичког програма Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS).  

Резултати и дискусија 

У табели 1. дат је преглед временских прилика у периоду 
извођења огледа. Просек средњих месечних температура није 
значајно одступао од вишегодишњег просека. Изузетак посматраног 
периода је месец мај (за све три године), када су средње месечне 
температуре ниже за 2-4ºC од просека 2005-2014. године. 
Забележено је да је температура у пролеће и лето 2012. године - 
18,2°C виша у односу на вишегодишњи просек метеоролошке 
станице (17,7°C). 
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Године показују велика варирања (Janković et al. 2018). Просек 
сума месечних падавина у посматраном вегатационом периоду је 
био нижи од вишегодишњег просека и вредности су биле исте у 
2012. и 2013. години (332,5 mm). У 2014. години, просечна сума 
падавина је била два пута већа од просека. Примећено је да је у три 
године огледа мај месец био месец са највише падавина, тако да је 
забележено 117,6 mm у 2012. и 2013. години, док је у 2014. години 
забележено 238,9 mm. 
 
Табела 1. Средње месечне температуре (oC) и сума падавина (l m-2) 
за вегетациони период енглеског љуља 

Месец 

Средње месечне 
температуре (oC) 

 
Вишегоди

шњи 
просек 

(2005-2014) 

Средње месечне 
падавине 

(l m-2) 

 
Вишегодиш
њи просек 
(2005-2014) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Март 7,8 6,0 9,2 7,1 5,1 5,1 59,9 44,4 
Април 13,1 13,3 12,7 12,7 86,1 86,1 101,2 57,3 

Мај 16,4 18,0 16,0 20,2 117,6 117,6 238,2 89,4 
Јун 23,1 20,1 20,2 20,8 49,6 49,6 65,2 71,9 
Јул 25,5 22,5 22,4 23,1 74,1 74,1 149,3 71,2 

Август 23,3 24,0 21,4 22,3 0,0 0,0 97,1 37,4 
Просек/ 

Сума 18,2 17,3 16,9 17,7 332,5 332,5 710,9 371,4 

Извор: Метеолошки годишњаци – климатолошки подаци 2005-2014. РХМЗ 
 

У табели 2 дат је приказ просечних вредности укупне клијавости, 
на коју се надовезују резултати дати у Графику 1. 

 
Табела 2. Укупна клијавост – просечне вредности и варирање (%) 

Година Просек Xmin Xmax Sd Sx Cv (%) 

2012. 92,8 75 100 4,37 0,8 4,71 

2013. 93,6 81 100 3,64 0,6 3,89 

2014. 66,1 47 92 8,14 0,1 12,30 
  
 У свим годинама експеримента, сва три фактора (међуредно 
растојање, сетвена норма и количина азота) имали су значајан утицај 
на укупну клијавост. Највећа укупна клијавост забележена је у 2013. 
години (93,6%), док је најмања забележена у 2014. години (66,1%). 
Највеће максималне вредности укупне клијавости (Xmax) се налазе 
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у распону од 100% (2012. година) до 92% (2014. година). Најнижа 
појединачна вредност укупне клијавости (Xmin) забележена је у 
2014. години и износи 47%. 
 У 2014. години је забележена велика количина падавина у 
периоду сазревања семена, што је допринело десетковању приноса и 
укупне клијавости. Стандардна девијацијаи коефицијент варијације 
су највећи у 2014. години и износе 8,14 и 12,30%. 
  

 
Графикон 1. Утицај међуредног растојања, сетвене норме и пролећне 

прихране азотом на укупну клијавост, 2012. до 2014. године 
 
 Mеђуредно растојање (фактор А) испољило је значајан утицај 
(значајност на нивоу 1%) на укупну клијавост. Са достизањем 
максималне вредности (50 cm), укупна клијавост је била највећа. Са 
порастом сетвене норме (фактор Б) на 30kg ha-1, долази до смањења 
укупне клијавости. Повећањем количине азота (фактор Ц) у току 
пролећне прихране - 90 kg ha-1 остварене су највеће вредности 
укупне клијавости. Због временских прилика у 2014. години 
забележене су најниже вредности посматраног параметра у односу 
на све факторе у све три године (графикон 1). 
 
Закључак 
 

На основу добијених резултата, може се закључити да је укупна 
клијавост семена енглеског љуља под значајним утицајем сва три 
посматрана фактора. Са повећањем међуредног растојања и 

12.5 
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37.5 
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16 
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a

23 
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a

30 
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30 
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a

60 
kg/h

a

90 
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a

2012 90. 92. 93. 95. 94. 94. 90. 91. 90. 93. 93. 94.

2013 91. 93. 94. 95. 95. 95. 91. 92 92. 93. 94 94.

2014 57. 64. 68. 74. 69. 68. 63. 63. 63 64. 66. 69.

020406080100120

Утицај међуредног растојања, сетвене норме и пролећне 
прихране азотом на укупну клијавост, 2012-2014. година
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количине азота, вредност укупне клијавости расте. Насупрот томе, 
на пораст сетвене норме укупна клијавост реагује смањењем 
вредности. Просечна клијавост семена за све три године испитивања 
износила је 66%. Највећа просечна вредност укупне клијавости 
семена забележена је 2013. године (93,6%), док је најмања вредност 
забележена у 2014. години (66,1%). Количине падавина су значајно 
утицале на укупну клијавост, посебно у 2014. години. На основу 
резултата испитивања примећено је да је друга година (2013. година) 
била најповољнија за семенску производњу енглеског љуља. 
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