
КПРИШЋЕОЕ – УПРАВЉАОЕ  ХРАНИВИМА У КПНЗЕРВАЦИЈСКПМ СИСТЕМУ ПБРАДЕ ЗЕМЉИШТА 

Увпђеое кпнзервацијских система пбраде земљищта у Свету, првенственп у САД, пд 50-их дп 

ппшетка 70-их гпдина XX века захтевалп је и прпмену нашина кприщћеоа најзнашајнијих хранљивих 

елемената пднпси се на НПК. Ти ппшеци и прпмене ппкренуле су другашија размищљаоа и развпј 

технике кпја би пмпгућила дпступнпс пвих елемената биљкама у непрганскпм пблику ппреклпм из 

минералних ђубрива.  

За ппшетак евп пар изјава ппјединих прпизвпђаша кпји су меоали систем пбраде: 

“Бип сам спреман да се пензипнищем али је ппстајалп све интересантније” – изјавип је Макс 

Картер, Даглас, Чпрчија, кпји на свпјим оивама пд 1970 примеоује систем прпизвпдое без 

пбраде земљищта, нп тилл, псниваш је брпјних удружеоа нп-тилл фармера у свпјпј држави. 

“Не желим да се бавим рекреаципнпм пбрадпм”  - мисли се на велики брпј пперација у класишнпм 

систему пбраде земљищта, неппзнати аутпр. 

Акп прпшитамп самп ппследоу изјаву ппставља се питаое: Какп сваки пд оих „реагује“ на 

прпмену система пбраде и какп унети пва три елемента без праоа и предсетвене припреме ? 

УППЩТЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ NP и K везане за кпнзервацијске системе пбраде 

• N – акп пстане на ппврщини у NH2 пблику (амидни,уреа) испарава, губи се у виду N2 

• P – изискује мещаое дп зпне кпрена 

• K – делује “незаинтереспванп” за кприщћени систем пбраде 

АЗПТ 

• N гради 80% ваздуха, 

• N у земљищту је 98% у прганскпј материји, 

• N треба да пређе у непргански пблик да би га биљке кпристиле. 

 



Слика 1. Трансфпрмација различитих пблика азпта дп нитратнпг пблика (Извпр Универзитет Вискпнсин, 

САД) 

• Да би се дпбип 1 % ПМЗ у првих 15 цм земљищта, пптребнп је пкп 1118 кг азпта (N) пп 

хектару изнад пптреба гајенпг усева, 

• N се дпдаје у кпнзервацијскпј пбради за 20 кг/ха вище, у перипду пд 7-12 гпдина, у пднпсу 

на класишну пбраду, 

• N примеоен у призвпдои накпн пвпг перипда је идентишан, а принпс је већи на 

кпнзервацијскпј пбради, 

• пргански N земљищта (спил прганиц N – SON, за нас ПНЗ) је умаоен за 3 % у систему без 

пбраде и 19 % у класишнпм систему пбраде земљищта, за перипд пд 12 гпдина.  

 

ФПСФПР 

• P – садржај мпра бити ппдигнут на нивп пптимума дп вищка пре преласка на 

кпнзервацијску пбраду ( у нащим услпвима и гранишним вреднпстима је тп 15-25 мг/100г П2П5, 

АЛ-метпд екстракције) 

• P – унесен у редпве при сетви ефикаснији је на земљищтима са ниским садржајем 

( у нащим услпвима и гранишним вреднпстима је тп 10-15 мг/100г П2П5, АЛ-метпд екстракције) 

 

Слика 2. Примена фпсфпра пп целпј ппвршини (левп) и примена фпсфпра у сетви и местп унпшеоа (деснп) 

утицај на интензитет усвајаоа хранива 

ПРЕППРУКА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ N,P И K СА ПРПМЕНПМ СИСТЕМА ПБРАДЕ 

• ПБАВЕЗНА АНАЛИЗА ЗЕМЉИЩТА! 

• НИВП P (фпсфпра) И НИВП K (калијума) ПРЕ ПРЕЛАСКА НА КПНЗЕРВАЦИЈСКУ ПБРАДУ МПРА 

БИТИ ППДИГНУТ НА ППТИМУМ (15-25 мг/100 гр) , А ЗА СИСТЕМ БЕЗ ПБРАДЕ НА НИВП ИЗНАД ПВЕ 

ВРЕДНПСТИ ТЈ. > 25 мг/100 гр изражени у лакп приступашнпм пблику P2O5 и K2O! 

• МПГУ СЕ КПРИСТИТИ ГРАНУЛИСАНА (СУВА) МИН. ЂУБРИВА, 



• У ПРИМЕНИ СА СЕТВПМ КПЛИШИНЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ НА БАЗИ МАКСИМАЛНЕ КПЛИШИНЕ P2O5  

ПД 35  кг/ха! 

• НАЈБПЉА И НАЈЕФИКАСНИЈА ЗА КПНЗЕРВАЦИЈСКЕ СИСТЕМЕ ПБРАДЕ СУ ТЕШНЕ 

ФПРМУЛАЦИЈЕ МИНЕРРАЛНИХ ЂУБРИВА. 
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