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Срп ски кри вак, по зна ти ји као ку
ку руз осмак или твр ду нац, баш као и 
шљи ва ран ка или сви ња ман гу ли ца, 
плод је срп ског се ља ка, ко ји има сво је 
ме сто у исто ри ји на шег на ро да, а, ка ко 
ства ри сто је, и у бу дућ но сти.

Заразликуодшљиваисвиња,кукуруз
једошљаккојисеодомаћио.Једанјеод
најпознатијихинајтајанственијихврста
жита,којесуИнке,МајеиАстецигајили
неколикохиљадагодинапренегоштосе
изНовогсвета,сКристифоромКолум
бомискрцаонатлоЕвропе,14.марта
1493.године.
УСрбијусукукуруз,курузилиму

руз,какосесвеународуназивао,доне
лигрчкитрговци1576.иупролећеисте
годинепочелидагасејупобаштама(Ра
дић,1882,књига:„Свеокукурузу”).Тре
балојевременадапустикорење.
Становништвојебиловеомапроређе

но(уследратова,сеоба,епидемија),па
нијебилоусловазанапредакземљорад
ње.Утовреме,аивеккасније,преовла
давалојесточарство,атеккрајем18.и
почетком19.столећакукурузјепостао
главнохлебножито,доксепшеницасеја
ламало,„текзапогачеиславскиколач”.

Крајем19.векапочеоједанараста
бројстановника(од1880.до1910.уве
ћаосеза68,9одсто)ипотребазахлеб
нимжитом.Какоприносистранихжита
нисумоглимногодасеповећавају,све
вишејерастаоудеокукуруза.Овабиљка
седоброприлагодилаоштримбрдско
планинскимусловима:стабљикајебила
слаба,алиотпорнанасушуиосталевре
менске(не)прилике.Наједној–један
клип,дугачакоко30сантиметараибла
гозакривљен–кривак. Наклипуосам
неправилнихредова–осмак,мадаима
ихиса10до12.Кривакилиосмаксеод
ликујеизузетнимукусом,затосеодржао
доданашњихдана,упркоснајездиброј
ниххибрида,којисувишеструкородни
јииисплативији.
Неповерљивератарејеизненадиопри

носом,јердаје1.500,апонекии2.000
путавишезрнаодпосејанеколичине.
Клип,заштићенукомушиниодптицаи
механичкихповреда,заразликуодјеч
ма,пшеницеипроса,привлачиојесеља
ке,јерјеиндијанскозрнополузрело,пе
чено,куваноиликаобрашноукаши,па
ихлеб,нудилобогатутрпезу.Нашире
њесуутицалиидругичиниоци:нијеиз
искиваотежакалатзаобраду,ниорање;

могаосегајитикаоповртарскакултура,а
феудалцинисутражилидесетину.
„Смраднозрно”,штоупреводустурског

значиречкукуруз(кодвећинеСловенау
употребијесличанназив),Турцисунаме
нилирајизаисхрану.Арајајеодчудесне
биљкедобилахлебножито,хранузастоку,
огрев,лек,грађевинскиматеријал...
Светрицивилизације,МајеуЦен

тралнојАмерици,АстециуМексикуи
ИнкеуПеруу,сматралесукукурузне
избежнимусловомпреживљавања,уз
дижућигадобожанскихвисина.Значио
имјеистоштоисунце,ваздухивода.Га
јилисугазаједносапасуљемитиквама.
Србитонисузнали,алисуверовали

дакукурузнимколачемзаустављајугра
доноснеоблаке,водуукојојсекуваопи
лисукаолекодкашља,брашномсиви
далиопекотине,свилусукористилиза
излучивањемокраће,чакизанешко
дљивомршављење....Криваксекори
стиоизаврачање:„Ославидомаћица
такнеситомкрозкојејесејалабрашноза
колачутавандабитоликорастаокуку
руз.КоликонедељапреЂурђевданаза
грми,толикоћединарабитискупљиод
прошлегодине.Кадапородиљашаљево
дусвештеникузамолитву,коликогоди

српски кривак у банци гена
Има роднијих хибрида, отпорнијих на сушу, мраз и болести, али нема укуснијег 

и слађег кукуруза за проју и качамак од осмака или тврдунца млевеног у воденици 
поточари. Нажалост, све мање се гаји у Србији, иако се семе чува за даља 

проучавања, укрштања и будућа поколења
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нажелиданерађа–некауњуметнето
ликозрнакукуруза”,записаојеусвојој
књизи„Речниксрпскихнароднихверо
вањаобиљкама”ВеселинЧајкановић.
Каоиосталесорте,бересеуоктобру,и

тонајчешћеручно.Усвакомслучају,до
принеојебогатијемдруштвеномживо
тусељака.Како?Клиповиселомесашу
шком,пајенеопходнодасеувечеокупе
родбина,пријатељиикомшијенакоми
шање.Некадајетопредстављалоизузе
тандогађајуселу.Највећиинајлепши
примерци,споврнутомизаплетеном
шушком,качилисусеисподстрехе,на
јужнојстраникућеилиамбара,дабисе
сачувализасеме.ИТакоизгодинеуго
дину,сколенанаколено.
Окомишаниклиповидржесеуамба

рима,кошевима,чардацима,котаркама,
котобањама,какоукомкрају,даседо
суше.Послесушењасекруне,претежно
ручно.Окруњеназрнасесипајуујуте
неџаковеиносеуводеницуна„хлад
номлевење”.Некадајебиломноговоде
ницаширомСрбијеисвесуданоноћно
клопарале.Попописуиз1867.уписано
је7.125поточара,највишеуужичком

крају(вишеодхиљаду),анајмањеуоко
линиЈагодине(нештовишеод100).
Нематачногподаткаколикоданасима

воденица.Додуше,протеклихгодинапо
челаједарастепотражњазатакозваном
органскомхраном,самимтимизабра
шномодосмакасводеничногкамена.
Прошлегодинеје,иначе,уселуСелевац
наједнојњивизасејанојосмаком,надо
макархеолошкогналазиштаиздобанео
лита,основанојединственоудружење
интелектуалаца„Српскикривак”.

 Сла ви ца бе рић

По том ци осма ка

Ве ћа за сту пље ност ку ку ру за у ис хра ни ста-

нов ни штва тра ја ла је све до ше зде се тих 

про шлог ве ка, на ро чи то у сре ди шњој Ср-

би ји; у Вој во ди ни је пре о вла ђи ва ла пше ни-

ца. Од дру ге по ло ви не 20. сто ле ћа све ви-

ше се га ји хи брид ни.  

„Осмак је био рас про стра њен у брд ско-

пла нин ским под руч ји ма Ср би је, Хр ват ске, 

Бо сне и Сло ве ни је. Има зр на бе ле, жу те и 

на ран џа сте бо је, ма да је нај по зна ти ји бе-

ли, ко ји се још мо же на ћи у код не ких до-

ма ћин ста ва у брд ским кра је ви ма. Од ли ку је 

се ду гим кли пом, круп ним и твр дим зр ном. 

Че сто се и сор те из гру пе осмо ре ди ме ки 

зу ба ни мо гу на ћи под ло кал ним на зи вом 

бе ли осмак, ши ро ки бе ли осмак, нок таш 

или бе ли осмак по лу зу бан. Има ју круп но, 

бе ло и ме ко зр но”, ка же др Ви о ле та Ан-

ђел ко вић, ди рек тор за на уч но и стра жи вач-

ки рад и ру ко во ди лац Бан ке ге на у Ин сти-

ту ту за ку ку руз Зе мун По ље.

„По чет ком ше зде се тих струч ња ци су од-

ла зи ли у са ку пља ње и опи си ва ње ло кал-

них сор ти ку ку ру за на про сто ри ма бив ше 

Ју го сла ви је. У пр вом раз вр ста ва њу (кла-

си фи ка ци ја) при ку пље но је око 1.000 узо-

ра ка, по де ље них у 16 гру па: цр но гор ски 

твр дун ци, ра ни бо сан ски зу ба ни, ко смет-

ски по лу зу ба ни, ма ке дон ски твр дун ци, 

осма ци, из ве де ни твр дун ци, ме ди те ран-

ски твр дун ци, сит но зр ни твр дун ци, осмо-

ре ди ме ки зу ба ни, ру мун ски твр дун ци, 

круп но кли пи твр дун ци, бе ли по лу зу бан-

мо ра вац, ти пич ни зу ба ни ти па аме рич ког 

ку ку ру зног по ја са, зу ба ни ти па ју жног по-

ја са САД, ср би јан ски зу ба ни, истар ски зу-

ба ни ду бо ког зр на. На кнад ним спон та ним 

са ку пља њем и чу ва њем, број узо ра ка се 

по ве ћа вао, а но ве сор те су свр ста ва не у 

при па да ју ће гру пе на осно ву стан дард них 

мор фо ло шких ка рак те ри сти ка.”

Уво ђе њем хи брид ног ку ку ру за на на шим 

про сто ри ма по ја ви ла се по тре ба за очу ва-

њем ра зно вр сно сти (ди вер зи тет) ло кал-

них сор ти ко ји са др же ве ли ку ге не тич ку 

ра зно вр сност и мо гу се ко ри сти ти као при-

род ни из вор свој ста ва зна чај них за опле-

ме њи ва ње (от пор ност на бо ле сти и ште то-

чи не, хран љи ва вред ност зр на, раз ли чи те 

ин ду стриј ске по тре бе). У бан ка ма ге на у 

све ту чу ва се око 135.000 узо ра ка ку ку ру-

за, об ја шња ва на ша са го вор ни ца и до да је 

да Ин сти ту та за ку ку руз Зе мун По ље у сво-

јој чу ва ви ше од 6.000. Од то га око 2.200 

су до ма ће, ло кал не сор те, а оста так је из 

ви ше од 40 зе ма ља. Зе мун ска бан ка ге-

на је по ве ли чи ни на осмом ме сту у све ту, 

а нај ве ћа се на ла зи у Мек си ку и има око 

28.000 узо ра ка ку ку ру за. 

„Ин сти тут за ку ку руз је за 65 го ди на по-

сто ја ња ство рио 665 хи бри да стан дард ног 

ква ли те та зр на и хи бри да за спе ци фич не 

на ме не. Ка да је пе де се тих го ди на 20. ве-

ка за по че ла мо дер на се лек ци ја, пр ве ЗП 

ли ни је су до би је не из ло кал них сор ти (ву-

ко вар ски, рум ски злат ни и шид ски зу бан). 

За хи бри де бе лог зр на мо же се ре ћи да 

су по том ци бе лих осма ка. Уз оства ри ва-

ње ви со ког и ста бил ног при но са, на сто ја-

ли смо да по ве ћа мо чвр сти ну ста бљи ке, 

от пор ност на по ле га ње, бр же от пу шта ње 

вла ге из зр на. Да нас су зах те ви тр жи шта и 

про из во ђа ча усме ре ни ка хи бри ди ма с по-

ве ћа ном гу сти на ма зр не вља, от пор но шћу 

на бо ле сти, из др жљи во шћу на су ђу, а пр-

вен стве но ка ви со ким и ста бил ним при но-

си ма у раз ли чи тим агро е ко ло шким усло-

ви ма”, за кљу чу је др Ви о ле та Ан ђел ко вић, 

до да ју ћи да су у на шем Ин сти ту ту, ис кљу-

чи во, при ме њу ју по ступ ци кон вен ци о нал-

ног опле ме њи ва ња.

Виолета Анђелковић

Во ли га и ша ран

Ку ку руз је тре ћа нај зна чај ни ја жи та ри ца у 

све ту (по сле пше ни це и пи рин ча) по рас про-

стра ње но сти. Од укуп не про из вод ње, око 78 

од сто се ко ри сти у ис хра ни жи во ти ња, а уче-

шће у ис хра ни љу ди је у стал ном по ра сту и у 

зе мља ма у раз во ју и у раз ви је ним. У но ви је 

вре ме се, по себ но у раз ви је ним, ко ри сти за 

из два ја ње ета но ла, што је знат но ути ца ло на 

по ску пље ње и на по ве ћа ње по вр ши на на ко-

ји ма се ку ку руз га ји. У 2010. за се ја но је ви-

ше од 160 ми ли о на хек та ра, пред ви ђа се да 

ће до 2025. ку ку руз би ти на пр вом ме сту по 

про из вод њи, а да ће се до 2050. по тре бе у 

зе мља ма у раз во ју удво стру чи ти. У Ср би ји је 

ку ку руз во де ћа ра тар ска кул ту ра ко ја се се је 

на око 1.200.000 хек та ра. Нај ве ћи део се ко-

ри сти за ис хра ну жи во ти ња, ма ње за ис хра-

ну љу ди и у пре храм бе ној ин ду стри ји. 

Што се ти че осма ка, он се га ји са мо за 

при ват не по тре бе до ма ћин ста ва, све че шће 

за мле ве ње. Ве о ма је тра жен ме ђу ри бо лов-

ци ма, за то што га ша ран ве о ма во ли.


