
ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, НОВИ САД  
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЗЕМЉИШТЕ И АГРОЕКОЛОГИЈУ 
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Ђ У Б Р Е Њ Е 
 

- ПРИНЦИПИ, АНАЛИЗА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА, ВРСТЕ 
ЂУБРЕЊА И ЂУБРИВА 

http://www.ugd.edu.mk/


 Извори хранива за биљке: 

- резидуе од претходног ђубрења, 

- вода за наводњавање,  

- биолошка фиксација N претходним усевом легуминоза,  

- минерализација органских резерви земљишта                                                      

(свежа орг. материја, хумус, орг. ђубриво), 

- ђубрење (органско и минерално)  

и 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=fertirigacija&source=images&cd=&cad=rja&docid=km7_rub9UyvZFM&tbnid=PIoUn-vhz8cNMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.veta.rs/delatnosti/navodnjavanje-i-izdubrivanje/fertirigacija-i-doziranje-vestackih-dubriva.html&ei=yrYwUdWNE8TitQaE-ICgBw&psig=AFQjCNGYngLLBJnRHG2Y0E96KUYxSHuGLQ&ust=1362233410645492
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Под ЂУБРЕЊЕМ подразумевамо  

 агротехничку меру којом се у земљиште уносе ђубрива  
(или третира биљка раствором биогеног елемента)  

     у циљу исхране биљака или подизања плодности земљишта. 

 

1.                                                                   З А К О Н 
О СРЕДСТВИМА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧИМА ЗЕМЉИШТА 

(„Службени гласник Реп.Србије”, број 41/09) 
 

Ђубриво јесте хемијско једињење минералног и органског порекла и мешавине 
тих једињења без обзира на агрегатно стање, као и микроорганизми чија је 
основна намена да обезбеде хранљиве елементе за исхрану биља. 

ЂУБРИВА: 

2. Ђубрива су материје које су намењене за директну или индиректну исхрану 
биљака ради убрзања раста, добијања високих, стабилних приноса, доброг 
квалитета, уз економичност и заштиту животне средине.  



ЂУБРЕЊЕ 

педологија агрохемија 

физиологија биљака 



Интензивни систем пољ.производње Одрживи систем пољ.производње 

Органски систем пољ.производње 



Параметри за планирање ђубрења 

    Oсобине земљишта и стање хранива 

       (узорковање и анализе) 
1.     

 2. Потребе гајене биљне врсте                                                                 
изношење биогених елемената (kg/t) 

 4. Профитабилност производње 

 5. Заштита агроекосистема 

3. Планирани принос (t/ha) 



Потреба биљне врсте у храниву    

       (макс. квалитет и принос производа)   

Количина хранива која се налази у земљишту 

(узорковање и анализа земљишта) 

(систем огледа у различитим педоклиматским условима) 

ЂУБРЕЊЕ = X-Y 

X 

Y 

средства за исхрану биљака - ђубрива:   
 

органска стајњак, компост, осока, глисњак  
минерална NPK ђубрива, уреа, КАН ...  



X 

Y 

Потреба биљне врсте у храниву    

       (макс. квалитет и принос производа)   

Количина хранива која се налази у земљишту 

(узорковање и анализа земљишта) 

(систем огледа у различитим педоклиматским условима) 

ЂУБРЕЊЕ = X-Y 
средства за исхрану биљака - ђубрива:   
 

органска стајњак, компост, осока, глисњак  
минерална NPK ђубрива, уреа, КАН ...  



X 

Y 

Потреба биљне врсте у храниву    

       (макс. квалитет и принос производа)   

Количина хранива која се налази у земљишту 

(узорковање и анализа земљишта) 

(систем огледа у различитим педоклиматским условима) 

ЂУБРЕЊЕ = X-Y 
средства за исхрану биљака - ђубрива:   
 

органска стајњак, компост, осока, глисњак  
минерална NPK ђубрива, уреа, КАН ...  



• Приказ принципа на којима се базира ђубрење: 

храниво потребно за 10 t/ha кукуруза         
+ одношење хранива приносом 

храниво у земљишту 



Параметри за планирање ђубрења 

    Oсобине земљишта и стање хранива 

       (узорковање и анализе) 
1.     

 2. Потребе гајене биљне врсте                                                                 
изношење биогених елемената (kg/t) 

 4. Профитабилност производње 

 5. Заштита агроекосистема 

3. Планирани принос (t/ha) 



• Приказ принципа на којима се базира ђубрење: 

храниво потребно за 10 t/ha кукуруза         
+ одношење хранива приносом 

храниво у земљишту  ђубрење 

- заштита животне средине (агроекосистема)           

ђубрење ђубрење 



количина примењеног ђубрива 

C 

D 

    принос 

дефицит 

Зона А - мале количине ђубрива; резултира слабим приносом 

A 



НЕЖЕЉЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
недостатак лако приступачних хранива у земљишту - 
гладовање биљака (физиолошке болести) 

Зона А - мале количине ђубрива; резултира слабим приносом 



    принос 

количина примењеног ђубрива 

D 

Б 

Зона Б - адекватна примена, очување плодности земљишта, заштита агробиосфере,    
                  максимални учинак и профитабилност 

оптимум 



     принос 

количина примењеног ђубрива 

В 

Зона В – у сувишку, принос се НЕ повећава, а ђубриво је “бачено” 

“луксузна” 
исхрана 



количина примењеног ђубрива 

Г 

Зона Г – прекомерна примена, смањује принос, има токсичан ефекат, загађује земљиште  

   принос 

токсичност 



НЕЖЕЉЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
  прекомерно кориштење појединих елемената 
- токсично деловање на биљку 

Зона Д – прекомерна примена, смањује принос, има токсичан ефекат, загађује    
                  земљиште  

Зона В – у сувишку, принос се не повећава, а ђубриво је “бачено” 

лошија органолептичка својства                           здрава јабука 
нежне, сунђерасте ћелије, 
осетљиве на инфекције 



Закон о пољопривредном земљишту  

(Сл. гласник Реп.Србије 62/06, 65/08, 41/09) 

Ради заштите и очувања хемијских и биолошких својстава пољопривредног 

земљишта од I до V катастарске класе и обезбеђења правилне употребе 

минералних и органских ђубрива и пестицида власник, односно корисник 

обрадивог пољ. земљишта врши контролу плодности обрадивог пољ. 

земљишта и евиденцију количине унетог минералног ђубрива и пестицида. 

Контрола плодности обрадивог пољ. земљишта и количине унетог 

минералног ђубрива и пестицида врши се по потреби, а најмање сваке пете 

године. 



Систем контроле плодности земљишта и употребе 
ђубрива 

 

 Систем контроле плодности земљишта и употребе ђубрива са 
научног аспекта заснован је на VI Конгресу Југословенског друштва за 
проучавање земљишта (1980.).                                                                           
Скупштина Аутономне покрајине Војводине је 1985. год. усвојила Закон о 
искоришћавању пољ.земљишта којим су кодифициране одредбе Система. 

  

        Систем обухвата : 
                                                                                                                   

-   контролу свих фактора који одређују плодност земљишта и дејство 
ђубрива, односно преко исхране утичу на раст, развиће и принос биљака,   
         

 -   мере којима се ови усмеравају у циљу остварења високе и стабилне 
производње уз примену економичности и заштиту биосфере. 



• Просечан узорак се узима са парцеле величине до  5 ha 

Узорковање земљишта за контролу плодности 



Тип земљишта: Чернозем 
Подтип: на лесу и лесоликим седиментима 
Варијетет: карбонатни 
Форма: средње дубока 
Датум опсервације: 06.07.2001. 
Локалитет: К.О. Будисава 
Мезорељеф: раван 
Вегетација: предусев пшеница (стрниште)  
 

Тип земљишта: Чернозем 
Подтип: на лесу и лесоликим седиментима 
Варијетет: карбонатни  
Форма: средње дубока 
Датум опсервације: 03.07.2001. 
Локалитет: К.О. Кисач 
Мезорељеф: раван 
Вегетација: предусев пшеница (стрниште)  
  



Osnovne hemijske osobine zemljišta tipa černozem 

23 



• Просечан узорак се узима са парцеле величине до  5 ha 

• За ратарске и повртарске културе узоркује 

се земљиште са дубине 0-30 cm 

• Просечан узорак се добија мешањем 20-25 равно- 

мерно распоређених појединачних узорака земљишта 

• За анализу се у лабораторију доставља око  

1 kg добро измешаног и уситњеног земљиш-

та, са неопходним подацима. 

Узорковање земљишта за контролу плодности 

• За воћарске културе и в.лозу узоркује се 

земљиште са дубине 0-30 и 30-60 cm 







0,5-1 kg 



www.nsseme.com 



- у мировању вегетације:  
за винограде и воћњаке 

- по скидању усева  
(поврћа или ратарских култура) 

ВРЕМЕ УЗОРКОВАЊА  

КРЕТАЊЕ ПО ПАРЦЕЛИ ПРИ УЗОРКОВАЊУ 



КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА                                                        
   обухвата следеће анализе: 

- pH вредност у KCl и H2O  

- садржај CaCO3 (%) 

- садржај хумуса (%) 

- садржај укупног N (%) 

- садржај лакоприступачног, AL P2O5 (mg/100g 
зем.) 

-садржај лакоприступачног, AL K2O    (mg/100g 
зем.) 



Акција бесплатних анализа земљишта у приватном 

власништву (2002-2012.г.) 

2002-2012. год.: 

- око 180.000 узорака земљишта ! 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 

учесници 
у акцији 



Реакција, односно pH вредност земљишта утиче на биљке: 

            - директно 

     утицај на pH вреност ћелијског сока 

              - индиректно  

   утицај на приступачност хранљивих материја за биљке, активност и састав 
микроорганизама у земљишту 
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 Присуство CaCO3 у земљишту повољно се одражава на многе физичке и 
хемијске особине земљишта:   

 Висок садржај CaCO3 изазива непожељне ефекте јер смањује растворљивост 
и приступачност неких микроелемената, нпр. Fe и Zn, јер се стварају 
тешкорастворљиве соли. 

- CaCO3 je цементна материја у стварању структурних агрегата 

- CaCO3 oмогућава добру пуферну способност земљишта 

- присуство Ca као макроелемента у исхрани биљака 

CaCO3 
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 Aнализа хумуса је значајна за контролу плодности 

због његових вишеструко позитивних функција у 
земљишту: 

  повећава адсорптивну и пуферну спосо-         
бност земљишта 

-  учествује у стварању хелатних комплекса чиме 
се брже разлажу тешкорастворљива једињења 

-   извор је неопходних елемената за исхрану биљака 

-   у облику Ca-хумата повољно утиче на структуру 
земљишта, a тиме и на његове физичке и хемијске особине 
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Драгослава Стојиљковић,  
Машински факултет 
Београд,Лабораторија за 
горива и сагоревање 

Conference “Investment in 
Bioenergy in Serbia: 
Opportunities and 
Challenges”, Novi Sad, 
September 07,2009. 



СПАЉИВАЊЕ ЖЕТВЕНИХ ОСТАТАКА 



Садржај хумуса код земљишта у орг.производњи 



         Фосфор спада у групу неопходних макрохранљивих, кон- 

ституционих елемената. Битно утиче на цветање и оплодњу 

биљака. 

Посредно или непосредно утиче на физиолошке процесе у 

биљкама: 

синтезу секундарних анаболита, 

промет енергије, 

изградњу нуклеинских киселина, нуклеотида, коензима, 

липида... 

ФОСФОР 
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 Калијум спада у групу неопходних макрохранљивих 
елемената. 

Физиолошка улога му је у: 

- неутрализацији органских киселина насталих у процесу 
метаболизма 

- учествује у синтези, разградњи и премештању угљених 
хидрата из листа у корен (ш.репа) или плод (воће) 

- делује на осмотски питисак смањујући транспирацију – битно 
у сушном периоду  ... 

КАЛИЈУМ 
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Цена анализе земљишта са препоруком за ђубрење             

1.000 денара (МКД) 

Испитивање земљишта се врши сваких 5 година 

Годишња цена анализа за парцелу је 200 денара 

Цена анализе: 

100 денара  

по  ha  

годишње 

Цена анализе: 

67 денара  

по  ha  

годишње 

Цена анализе: 

50 денара  

по  ha  

годишње 

парцела 3 ha парцела 4 ha парцела 2 ha 



Подела ђубрива 

Према намени: 

- редовна 
 

NPK 

Према пореклу (месту производње): 

- основна 
 

органска ђубрива (стајњак, осока, 
компост, тресет, сидерација) 

Томас фосфат 
фосфатно брашно 
коштано брашно 
гипс 
креч 

- природна - од материјала биљног и животињског порекла са газдинства 
(фарме, салаша) 
 

- индустријска-комерцијална - произведена у фабрици 
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Према броју хранљивих елемената: 

- појединачна - само N, P или K 
 

- сложена 
 мешана - NP, NK, PK, NPK 
 комплексна - NP, NK, PK, NPK (третирањем природних фосфата азотном или 

сумпорном киселином при чему настаје фосфорна киселина која се неутралише амонијаком и K-солима) 

 остала - 
           - с микроелементима - B, Zn, Cu, Mn, Mo, Co 
           - с секундарним макроелементима - S, Mg, Fe 

Подела ђубрива 

Према хемијском саставу: 

- органска - биљкама хранљиви елементи у саставу орг.једињења 
 

- минерална - биљкама хранљиви елементи у саставу минералних једињења 

Према брзини дејства: 

- брзоделујућа - N- и водорастворљива P ђубрива 
 

- спороделујућа - PK ђубрива 



• Мелиоративно ђубрење –  
 агротехничка мера поправљања особина земљишта за дужи временски 

период, изводи се заједно са мелиоративном обрадом земљишта 
– хумизација 
– калцизација 
– фосфатизација 
– кализација 
– гипсовање 

Време ђубрења 
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Време ђубрења 

• Основно ђубрење –  
 Примењује се уз основну обраду земљишта, орање, а хранива се 

уносе у земљиште на дубину орања (15-35 cm). 
– Ђубрење на залиху – додавање 2-3 годишње потребе P и K у току једне 

године (могуће због везивања ових елемената за АК земљишта, док ђубрење N 
на залиху није могуће због испирања) 

• Предсетвено ђубрење –  
 Примењује се између основне обраде и сетве растурањем ђубрива по 

целој површини и његовим уношењем оруђима за предсетвену 
припрему земљишта (тањираче, сетвоспремачи). 

• Стартно ђубрење -  

 Примењује се истовремено са сетвом, комбинованим сејалицама. 
Ђубриво се додаје испод или са стране семена. Важно је да између 
семена и ђубрива постоји слој земљишта који спречава негативно 
деловање соли на клицу.  

 Најштетније ефекте на клицу показала су K ђубрива, затим NH3 ђубрива, док P 
ђубрива нису показала негативне ефекте 

 



Време ђубрења 

• Прихрањивање –  
 Додавање хранива биљци у току вегетације 
 Ђубрива се додају по целој површини, у траке уношењем у земљиште поред 

биљке, додавањем у воду за наводњавање или третирањем у раствору 
зелених делова биљке 

 У прихрањивању се најчешће користе N ђубрива или комплексна ђубрива са 
ниским садржајем P и K и са микроелементима 

 Број прихрањивања је најчешће 1-2 у току вегетације. 
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Конвеционално наспрам фолијарног ђубрења 

 Биљка не може ограничити усвајање елемената листом или плодовима. Само нека 
хранива (нпр. K) се лако и брзо усвајају листом. За вечину је усвајање ограничено због 
прекривености лишћа и плодова воском или уљима, односно високом површинском 
притиском због које капљице раствора склизну с листа/плода. Због тога се нпр. Cа 
спреј за плодове јабука или крушака мора примењивати неколико пута током сезоне, 
јер само мали део Cа продре у плодове. 

 

Када је фолијарна примена боља? 
Када је транспорт Cа из корена лимитиран (ниска pH вредност, суша) фолијарна 

примена Cа решава проблем квалитета и и чувања плодова. 
Када је проблем усвајања хранива из земљишта ограничен због ниског или високог 

pH, фолијарна примена је алтернатива за надокнађивање дефицита (једног дела 
хранива). 

Кад је корен оштећен (збијено земљиште, лежање воде, болест, штеточине и др.) 
фолијарна примена је начин спашавања жетве. 

Усвајање Zn заслужује посебан осврт. У земљишту је Zn често имобилисан и стога 
слабо расположив (премда анализа земљишта може показати довољну количину). 

 
 
 
 
 
Конвеционално ђубрење 
 Ако нема проблема везаних за расположивост и транспорт хранива из земљишта у 

биљку, примена хранива преко земљишта је ефикаснија и знатно јефтинија од 
фолијарне примене. 
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