Европи, управо они у којима су распрострањени високопродуктивни травњаци.
Травњаци имају незаменљиву улогу у очувању биодиверзитета неких биљних и
животињских врста и могу послужити за реинтродукцију појединих ретких или
критично угрожених врста у области где постоје услови за њихов развој. Ова улога
травњака посебно је изражена у нашој земљи, јер се травњаци одликују великим
флористичким богатством, са најчешће од 50 до 100, али и до 200 биљних врста.
Обзиром да биљке које насељавају травњаке имају углавном жиличаст коренов
систем који добро прожима земљиште, заснивање и одржавање травњака је
одличан вид борбе против ерозије, а истовремено повољно утиче на физичке и
хемијске особине земљишта.
Према подацима Статистичког годишњака за Републику Србију у 2011.
години, од укупне коришћене пољопривредне површине од 5 милиона хектара,
ливаде заузимају 12,4%, а пашњаци 16,6% тако да је њихово укупно учешће 29,0%
од укупних површина намењених пољопривреди. Перманентни травњаци, који
служе за производне намене и противерозивну заштиту, су посебно значајни у
брдскопланинском подручју Србије. На многим имањима су они једини извор
крме за домаће животиње. Ограничавајући фактор у коришћењу травњачких
потенцијала је процес депопулације у брдскопланинском подручју и пресељење
становништва у урбане центре и низијска подручја, што се нарочито брзо одвија
последњих деценија. У брдскопланинском подручју Србије је сточарство веома
важна грана пољопривреде, нарочито говедарство и овчарство. Садашње стање
сточарске производње на овом подручју не задовољава ни бројем ни количином,
јер се недовољно користе постојећи капацитети сточног фонда услед неадекватне
исхране, првенствено мањка квалитетне волуминозне сточне хране.
Травњаци у Републици Србији су слабо продуктивни, са просечним
приносом сена на брдским пашњацима испод 1 t ha1. Ово је веома ниска
производња, јер је на овим површинама могуће остварити принос сена преко 4 t ha
1
. Поред ниског приноса, јако велики недостатак наших природних травњака je и
неповољан флористички састав, тј. јако велико учешће корова у биомаси, високо
учешће нискоквалитетних трава, одсуство легуминоза и др. Заступљеност корова
на нашим травњацима креће се од 54,5, па чак до 75,4 %, зависно од типа биљне
заједнице и надморске висине. Ако се овоме дода и то да се наши травњаци касно
косе, услед чега се добија биомаса лошег квалитета, са ниским садржајем протеина
и високим садржајем целулозе, проценат искоришћења овог значајног ресурса је
веома низак. Због тога унапређењу производње на природним травњацима треба
посветити посебну пажњу, јер се тиме остварује низ позитивних, како економских,
тако и еколошких ефеката.
Ливадска заједница типа Danthonietum calycinae је доста распрострањена у
нашој земљи и представља веома важан тип ливада косаница. Ова заједница се
простире од 400 m до 1350 m надморске висине, а у источном делу наше земље
(Ђердапској клисури) може се срести и на 80 m. На планини Озрен распрострањена
је на надморској висини од 700 m до 800 m, у зони букових шума. Може се срести
на Сјеничкој висоравни, Маљену, Копаонику, околини Рашке, Гоча, Голије,
области Сувобора и др. Ливадска заједница овог типа насељава сува, умерено
влажна и влажна станишта. Највеће површине ове биљне асоцијације простиру се
на дубљим типовима планинских црница и параподзола Веома је стабилна биљна

асоцијација, јер у њеном саставу процентуално нејвећи удео заузимају
вишегодишње травне врсте. Може се одликовати великим бројем врста; у условима
Источне Србије у састав ове заједнице улази преко 60 врста из 22 фамилије.
Поменуту заједницу, такође, одликује различита покровност која може износити
80, 90, па чак и 100 %. Принос сена који се може постићи на овом типу травњака,
сврстава га у продуктивније (1,5 до 2,85 t ha1), а одговарајућим ђубрењем овај
принос могуће је вишеструко повећати, чак и изнад 8 t ha1.
Веза са досадашњим истраживањима
Кандидат Владимир Зорнић се успешно бави проблематиком унапређења
производње сточне хране на травњацима, нарочито у брдскопланинском подручју.
До сада је вршио бројна истраживања на ову тему, што омогућава остваривање
постављеног циља, односно детаљну анализу и расветљавање појединих аспеката
проблематике у поменутој области.
2. Образложење предмета, метода и циља који уверљиво упућују да је
предложена тема од значаја за развој науке
У Републици Србији, производњи крмних биљака се не посвећује довољна
пажња, сразмерно повшинама на којима су заступљене. Повећањем приноса и
производњом веће количине квалитетне и јефтине крме, могло би се у великој мери
допринети развоју сточарске производње и повећати њена конкурентна способност
на тржишту.
Приликом планирања истраживања пошло се од претпоставки:
Примена минералних ђубрива у различитим количинама као и
микробиолошка инокулација ће довести до повећања приноса и квалитета крмне
масе травњака типа Danthonietuм calycinae. Очекује се да би уношење азотног
минералног ђубрива допринело повећању удела врста из фамилије трава, а
уношење фосфорног и калијумовог ђубрива и кречног материјала утицало на
повећање удела легуминозних врста. Такође се очекује да ће маса покошена у фази
метличења бити бољег квалитета у односу на масу покошену у фази пуног цветања.
Поред тога, уношењем кречног материјала би се могао повећати квалитет биомасе,
пре свега због повећања удела легуминоза у биомаси, а такође и бројност и
активност корисних микроорганизама у земљишту.
Основни циљ ових истраживања јесте да се установи утицај сваког од
дефинисаних фактора (ђубрива, фазе развоја биљног покривача у време косидбе и
калцификације) на флористички састав, принос и квалитет биљне масе травњака
типа Danthonietuм calycinae. Интеракција појединих фактора може указати на то
која комбинација третмана доводи до пожељне промене тежинског удела
појединих врста у биљној маси (повећање удела легуминоза и квалитетних травних
врста, а смањење учешћа мање вредних биљака). Један део истраживања ће бити
усмерен и на испитивање утицаја примењених третмана на бројност укупне
микрофлоре и микробиолошку активност земљишта.

Методе истраживања
Оглед ће бити постављен на локалитету Митрово Поље у општини
Александровац на биљној заједници Danthonietum calycinae.
Истраживањима ће бити обухваћени следећи фактори:
А) Минерална и микробиолошка ђубрива (индекс уз ознаку хранива
представља количину чистих хранива kg ha 1 )
1. N0P0K0
2. N0P60K60 ( укупна количина хранива ће се уносити у јесен)
3. N60P60K60 (N20P60K60 у јесен, N20 на почетку вегетације, N20 после првог
откоса)
4. N120P60K60 (N20P60K60 у јесен, N80 на почетку вегетације, N20 после првог
откоса)
5. N180P60K60 (N20P60K60 у јесен, N140 на почетку вегетације, N20 после
првог откоса)
6. N0P60K60+ Klebsiella planticola (N0P60K60 у јесен, микробиолошка
инокулација у пролеће)
7. N0P60K60+ Bacillus subtilis (N0P60K60 у јесен, микробиолошка
инокулација у пролеће)
Као азотно ђубриво ће бити употребљен амонијум нитрат (АN33%N), као
фосфорно смеша мoнокалцијум, дикалцијум и трикалцијум фосфата SSP (18,5%
P2O5), a од калијумових, со калиjум хлорид (KCl60% K2O).
Б) Фаза развића биљака
1. фаза почетка метличења
2. фаза пуног цветања
Фаза развића односи се на најзаступљенију травну врсту на истраживаној
заједници, на третману без ђубрења и калцификације.
В) Уношење креча (калцификација)
1. Без креча
2. 1000 kg ha1 креча
За калцификацију ће бити употребљен млевени негашени грађевински креч
који ће бити растурен по површини травњака у јесен у години постављања огледа.
Током реализације истраживања пратиће се следећи параметри:
А) Принос суве материје ће бити одређен кошењем у одређеним фазама.
Након кошења биће измерена маса зелене крме и са сваког третмана ће бити узет
узорак од 1 kg зелене крме. Узорци ће бити сушени на 60o C до константне масе,
ради одређивања фактора сасушења. Количина суве материје по хектару ће бити
одређена рачунским путем множењем количине зелене масе са фактором сасушења
и прерачуната у t ha1. Број откоса у појединим годинама ће зависити од
агроеколошких услова.
Б) Флористички састав (тежинско учешће појединих врста) биће одређен из
узорка у свежем стању. Приликом кошења, са сваког третмана, ће бити узет

јединствен узорак, из кога ће бити одвојене поједине биљне врсте. Након одвајања,
врсте ће бити детерминисане на основу Флоре Србије (19701977),
B) Микробиолошка анализа земљишта, ће бити урађена из узорака
земљишта узетих из ризосферног слоја земљишта након кошења.
Г) Квалитет добијене биомасе
Хемијска анализа узорака ће бити урађена по Weende методи:
 Укупна количина пепела биће утврђена сувим спаљивањем на 550°C.
 Количина укупне целулозе биће одређена сукцесивном хидролизом у
разблаженом раствору сумпорне киселине.
 Садржај сирових протеина ће бити одређен индиректнопреко количине
укупног азота, множењем са фактором 6,25модификација по Bremnerу
 Количина сирових масти биће одређена екстракцијом по Soxhletу
 Количина BEМ (безазотне екстрактивне материје) ће бити прерачуната
одузимањем од укупне масе суве супстанце количине сировог пепела, сирових
масти, сирових протеина и сирове целулозе.
Детергент системом анализе одредиће се:
 NDF- Neutral Detergent Fiber
 ADF- Acid Detergent Fiber
Оквирни садржај докторске дисертације
Оквирни план дисертације указује на детаљна истраживања која ће започети
анализом литературних података и постојећег стања у датој области. Основни циљ
ових истраживања јесте да се установи утицај сваког од дефинисаних фактора
(ђубрива, фазе развоја биљног покривача у време косидбе и калцификације) на
флористички састав, принос и квалитет биљне масе травњака типа Danthonietuм
calycinae..
Земљиште је екстремно киселе хемијске реакције pH KCl 4,06, веома слабо
обезбеђено фосфором (2,65 mg/100g земљишта), веома слабо обезбеђено калијумом
(7,96 mg/100g земљишта), са веома високим садржајем хумуса (8,29 %) и
безкарбонатно (0,00% CaO). Киселост је одређивана потенциометриски помоћу
стаклене електроде, лакоприступачни фосфор Al методом по EgnerRiehм, хумус
методом по Tjurinu, а укупни азот помоћу CNS анализатора. Током периода
истраживања, биће праћене средње месечне температуре и суме падавина по
месецима, на основу података Метеoролошке станице Гоч, која је најближе мерно
место локалитету на коме је постављен оглед.
У току огледа вршиће се испитивања на терену (у пољским условима) и
лабораторијским условима. Добијени резултати биће обрађени анализом варијансе,
а најмање значајне разлике утврђене LSD тестом.

3. Образложење теме за израду докторске дисертације омогућава закључак
да је у питању оригинална идеја или оригиналан начин анализирања
проблема

Комисија закључује да је предложена тема докторске дисертације: “Утицај
ђубрења, калцификације и фазе развића биљног покривача на флористички састав,
принос и квалитет биомасе травњака типа Danthonietum calycinae“ кандидата
Владимира Зорнића оригинална идеја. Кандидат је на основу својих интересовања
на пољу природних травњака и досадашњих истраживања предложио дату тему.

4. Усклађеност дефиниције предмета истраживања, основних појмова,
предложене хипотезе, извора података, метода анализе са критеријумима
науке уз поштовање научних принципа у изради коначне верзије докторске
дисертације
Кандидат Владимир Зорнић ће у својој дисертацији обухватити све елементе
савременог научноистраживачког начина рада поштујући основне критеријуме
науке и научних принципа почев од уводних напомена, основних појмова,
предмета истраживања, хипотеза, циљева и метода анализе, имплементацијом
постојећих и развијања оригиналних идеја научног истраживања. Полазне хипотезе
кандидат ће детаљно проверавати анализирајући обимну домаћу и страну
литературу, у већини случајева новијег датума. Научна утемељеност ове
дисертације проистиче из свеобухватне анализе природних травњака, пре свега
травњака типа Danthonietum calycinae, што се заснива на дугогодишњем
истраживању и теренског рада кандидата. Повећањем приноса и производњом веће
количине квалитетне и јефтине крме, могло би се у великој мери допринети развоју
сточарске производње и повећати њена конкурентна способност на тржишту.
Предложени ментор израде докторске дисертације
За ментора је предложен др Владета Стевовић, редовни професор на
Агрономском факултету у Чачку. Владета Стевовић је одбранио докторски рад из
области агрономских наука 2001. године на Агрономском факултету у Чачку.
Изабран у звање редовног професора 2011. године, научна област Ратарство и
крмно биље. Има више објављених радова на SCI листи, тако да испуњава све
услове да буде ментор ове дисертације:
Научна област дисертације
Научна област докторске дисертације је Kрмно биље, травњаци (УДК број
631.816/.821:[633.2.03:631.559](043.3)).

Научна област чланова комисије
Др Александар Симић, ванредни професор Пољопривредног факултета,
Универзитета у Београду, ужа научна област: Крмно биље и травњаци

Проф. др Владета Стевовић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку,
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Ратарство и крмно биље
Др Зоран Лугић, научни саветник, Институт за крмно биље у Крушевцу, ужа
научна област: Крмно биље
Чланови Комисије испуњавају услове да буду наставници на докторским
студијама
5. Преглед научно-истраживачког рада кандидата.
5.1.Биографија кандидата
Владимир Зорнић рођен је 21.02.1985. године, у Лукама, општина Ивањица.
Основну и средњу школу завршио је у Ивањици. Дипломирао је на Агрономском
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