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Зеленишно ђубрење представља заоравање свеже биљне масе, којом се у земљиште 
уноси органска материја, а тиме и хранљиви елементи. Зеленишно ђубриво је органско 
ђубриво, чија употреба добија на значају с обзиром на недостатак стајњака у нашој земљи. 
У агроекосистему где се производе житарице, уљарице или друге биљне врсте, где је смена 
годишњих доба типична, биљке живе четири до осам месеци годишње, а остатак времена 
земљиште је без усева. У том периоду земљиште је изложено губитку хранива и органске 
материје, смањењој активности земљишне микрофлоре, ерозији, тако да се и укупна 
продуктивност земљишта умањује. Конвенционална пољопривреда, разни системи 
слободног газдовања и висок удео монокултуре, посебно у Војводини, довели су до низа 
негативних последица у агроекосистему. Према истраживању Института за ратарство и 
повртарство Нови Сад у земљиштима Војводине дошло је до смањења садржаја хумуса за 
око 3% у последњих 60 година. Један од основних разлога је смањење сточног фонда, које 
је довело до слабијег уноса стајњака на наше оранице. С друге стране, пољопривредна 
производња је интензивирана, а тиме и изношење хранљивих материја и нарушавање 
својстава земљишта. Једна од могућности обнављања органске материје је гајење међуусева 
за зеленишно ђубриво. Врсте које се гаје за зеленишно ђубриво потребно је да имају развијен 
коренов систем који усваја хранива из теже растворљивих једињења и из дубљих слојева 
земљишта, бујну надземну масу и кратак период вегетације. Посебно су значајне 
легуминозе, које у симбиози са квржичним бактеријама, фиксирају атмосферски азот и тиме 
обогаћују земљиште овим елементом. У нашим агроеколошким условима врсте за 
зеленишно ђубриво најчешће се сеју у јесењем року сетве као међуусеви. У ту сврху, 
углавном се гаје легуминозе, купусњаче и житарице и њихове смеше. 

Значај биљних врста за зеленишно ђубриво огледа се у спречавању испирања 
хранива, поправци физичких, хемијских и биолошких особина земљишта, спречавању 
ерозије, смањењу употребе пестицида, очувању квалитета воде и сл. Међутим, гајење ових 
усева носи и одређене недостатке као што су: прекомерна потрошња земљишне влаге и 
хранва, спорије загревање земљишта у пролеће, компетиција са главним усевом, негативни 
алелопатски односи са главним усевом, повећање трошкова производње због цене семена 
међуусева и сл.  

Укључивање врста за зеленишно ђубриво у систем биљне производње може бити од 
користи, како са еколошког, тако и са економског аспекта производње. Њихов значај је 
првенствено у економисању са трошковима ђубрења, како коришћењем самих међуусева 
као органско ђубриво, тако и спречавањем испирања хранива. Као што је већ наведено, као 
међуусеви за ђубриво најчешће се користе легуминозе због њихове способности 
азотофиксације, чиме се земљиште додатно обогаћује азотом. Културе са жиличастим 
кореновим системом који се брзо развија ефикасно усвајају хранљиве материје и спречавају 
њихово испирање у дубље слојеве земљишта.  

Сумирајући резултате више аутора из области биљне производње, значај гајења 
међуусева може се свести на: смањење трошкова ђубрења, чување земљишне влаге и 



спречавање испирање хранива, поправка физичких, хемијских и биолошких особина 
земљишта, спречавање ерозије, смањење употребе пестицида, посебно хербицида 
(сузбијање болести, штеточина, нематода и корова), очување квалитета воде, очување 
животне средине и здравља уопште. 
  Највећи акценат при коришћењу зеленишног ђубрива је на ослобађању и 
доступности хранива, пре свега азота. Да ли ће употреба зеленишног ђубрива довести до 
побољшања или смањења усвајања азота од стране главног усева зависи од интеракције 
између биљака, земљишта, временских услова, времена сетве и жетве међуусева. Биљни 
остаци са високим C/N односом, као што је слама житарица, у раним фазама разлагања су 
конкурентни главном усеву у погледу усвајања азота, док се остаци биљака са ниским C/N 
односом, као што је код легуминоза, брзо разграђују и постају одмах доступни наредном 
усеву. Након заоравања легуминозних усева део азота поново се минерализује и постаје 
доступан главном усеву, који због тога може да се ђубри мањим количинама азотних 
ђубрива. При брзој разградњи веће количине азота постоји могућност од испирања азота у 
дубље слојеве земљишта, јер су биљке главног усева у том временском периоду у раним 
фазама развоја и не могу да усвоје велике количине азота. У време жетве озими међуусеви 
из фамилије легуминоза, обезбеђују мање приносе биомасе са ограниченим C/N односом, 
него озима стрна жита као међуусеви у време њиховог скидања. Због таквог C/N односа 
остаци легуминоза се брже разграђују и земљиште се обогаћује неорганским азотом који је 
приступачан за наредни усев. У нашим истраживањима најбоље резултате добили смо 
коришћењем смеша једногодишњих легуминоза и стрнина (грашак/грахорица са 
овсем/тритикалеом), захваљујући најповољнијем отпуштању хранива у земљиште. 

Ефекти коришћења усева за зеленишно ђубриво значајно зависе од агроеколошких 
услова производње, с тим да се бар две или три наведене користи увек се реализују. У нашим 
агроеколошким условима основни ограничавајући фактор за успешно гајење биљака и 
коришћење као зеленишно ђубриво је недостатак или неравномеран распоред падавина. У 
таквим годинама усев за зеленишно ђубриво искористи све зимске резерве влаге за 
сопствени раст и развој, не остављајући готово ништа за главни усев који се због дужине 
вегетације предусева сеје у накнадном року сетве. У нашим истрживањима у добрим 
годинама добијени су резултати који указују да нема већег негативног утицаја на главни 
усев у погледу висине и квалитета приноса у поређењу са усевом гајеним у конвеционалном 
начину производње са пуним дозама ђубрења. Употреба зеленишног ђубрива се посебно 
препоручује на парцелама на којима је могуће вршити наводњавање, јер се на тај начин 
превазилази недостатак влаге, као један од основних проблема код ове производње. 

Поред производних услова, као потенцијални недостатак наводи се и цена коштања 
производње и коришћења зеленишног ђубрива. Међутим, у повољним условима 
производње и стања на тржишту, цена коштања не треба бити основ за примену зеленишног 
ђубрива. Наиме, ову меру треба посматрати као улагање у очување и повећање плодности и 
продуктивности земљишта, односно као ресурса чије су површине ограничене и чији се 
квалитет много брже губи, него што се гради. 



Треба имати у виду да, зеленишно ђубриво не треба посматрати као потпуну замену 
за стајњак, који нам у условима смањеног сточног фонда не може бити обезбеђен у 
потребним количинама. Дакле, зеленишно ђубриво је један од начина обогаћивања 
земљишта органском материјом и требало би да постане редовна мера у интензивној 
производњи, без обзира на могуће краткорочне негативне ефекте на принос главног усева, 
јер је дугорочно посматрано његова корист немерљива. 
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Слика 1. Међуусеви април 2013. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Слика 2. Заоравање међусева (сувљи делови, 

парцеле са међуусевима) 
 
 



 
 
 
 
 
Слика 3. Слика негативног утицаја 

међуусева на силазни кукуруз (сушна 
2012.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Слика 4.  Непостојање разлика између 

усева силажног кукуруза при коришћењу 
међуусева за зеленишно ђубрење у поређењу са 
применом пуне агротехнике (2013.)  


