
ПРИМЕНА УРЕЕ ПО СНЕГУ, СМРЗНУТОЈ ИЛИ ГОЛОЈ ЗЕМЉИ 

 

 

 

 

Губици азпта из минералних ђубрива евидентирани су у перипду пд 1976-81. гпдине пд већег 

брпја научника.  

Одређиваое пптреба за азптпм утврдили су Верман и Шарф (Wерман анд Схарп, 1978) и тп 

пдређујући садржај лакпприступачнпг минералнпг N, у пблику нитрата (NO3) = Н-мин метпда. 

Интензивнп, маспвнп, кпришћеое Н ђубрива у ппљппривреди датира пд 50-их гпдина XX века и 

ппклапа се са Зеленпм ревплуцијпм. *Нпрман Бурлаг је амерички пплемеоивач биља кпји је 

срединпм 40-их гпдина XX века у Мексику ствприп генптиппве пзиме пшенице кпје су давале дп 

тада невиђене принпсе уз примену азптних ђубрива. Тп је ппчетак Зелене ревплуције. У тпм 

перипду, дп краја 40-их Мексикп ппстаје највећи прпизвпђач и извпзник пзиме пшенице и тај 

примат задржава дп средине 50-их када га преузимају САД.) 

 

Шта се дешава са урепм на смрзнутпј земљи, на температурама -0,5°Ц дп -2,5°Ц? 

 

Слика1. Гибитак урее под утицајем ензима уреаза 

 

Опис: када грануала урее падне на земљу ензим уреаза, кпји се налази на ппвршини и у земљи, 

ппчиое са разлагаоем амиднпг пблика азпта (NH2) кпји прелази у ампнијак (NH3) и на тај начин се 

губи у атмпсферу. Губици се мпгу кретати  дп 50% Н, али на срећу кпд нас не изнпсе тпликп (pH 

земљишта је нижа пд 8). Претппставка је да је мпгућ губитак дп 14%. Укпликп накпн растураоа 

урее имамп кишу губитак изпстаје јер се ампнијак кап ампнијачни јпн (NH4) везује за честице 

земље. Тек накпн нитрификације дп нитратнпг  азпта (NO3) исти ппстаје дпступан биљкама. 

(најнижа активнпст уреазе је забележена на температури пд  0-10°Ц) 



 

 

 

 

Крајем 90-их гпдина XX века ппстављен је експеримент где су уреа и  АН растурени пп гплпм 

земљишту, усеву без снежнпг ппкривача и снегу на истпј парцели. Гплп земљиште је пбезбеђенп 

прекриваоем фплијпм пре снежних падавина. Резултат је следећи: 

 

Слика 2. Оглед примене амонијачно нитратног и амидног азота по снегу и на усеву без снега на истој 

парцели 

Кпд ампнијачнп нитратнпг пблика азпта биљке су искпристиле 55-59% азпта дпк је неискпришћенп 

41-45%. У случају урее искпришћенп је 39-51% азпта, дпк је неискпришћенп 49-61%. 

 

Закључак 

Примена урее на усевима пзиме пшенице или пзимих стрних жита тпкпм хладнпг времена се не 

преппручује. Иакп је цена азпта у у ампнијачнп нитратним ђубривима виша пд пнпг у уреи, пвај 

пблик азпта се преппручује кап најбпљи и наравнп непппхпднп је измерити пптребе биљака и 

кпристити га са кретаоем вегетације. 
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