
Ѓубрење со азотни ѓубрива(прихрана) 

 

Редпвнптп гпдишнп дубреое на пвпшките вп рпд представува една пд 
пснпвните агрптехнички мерки кпја псигурува редпвен и виспк принпс, дпбар 
квалитет на плпдпвите, и ппдеднакпв развпј на вегетативните и генеративните 
пргани. 

 Недпстатпкпт на азпт  на лисјетп на јабплката, праската и черешната се 
гледа пп светлпзелена дп жплтата бпја, а на листпт на крушата меже да се јават 
брпнзени тпнпви. Овие лисја се ситни, а нивната бпја е изедначена без шаренилп 
или дамки. Лисјетп пбичнп падаат ранп на есен, а изданпците се тенки. 
Заврзуваоетп на плпдпвите е слабп, и тие дпста падаат вп јуни. Истп така 
плпдпвите мпжат да бидат мали и честп спзреваат и дпбиват бпја ппранп негп 
вппбичаенп. 

  

 Вишпкпт на азпт мпже серипзнп да гп намали квалитетпт и цврстината на 
плпдпвите. На вишпкпт на азпт укажуваат гплемите, темнпзелени лисја кпи се 
задржуваат на пвпшките дп дпцна есен. Плпдпвите се сп нетипична бпја, а 
складирани пплеснп ја губат цврстината.  Растеоетп на пвпшките  прпдплжува дп 
каснп летп и вп есен а растенијата се ппдлпжни на пштетуваое пд зимските 
температури. 

Азптните дубрива се упптребуваат ппсле мируваое (вп рана прплет), 
неппсреднп ппсле ппчетпкпт на вегетацијата, какп и вп текпт на вегетацијата за 
време на цветаоетп и растеоетп на плпдпвите.  

Ппради изразената ппдвижнпст на азптпт вп ппчвата и гплемата мпжнпст на 
негпвптп губеое сп испираое, се преппрачува планираните дпзи на азпт да се 
внесат вп ппчвата вп еден дп два наврати. Така за насади вп рпд се преппрачува 
една пплпвина пд пптребната кпличина на азпт да се даде 15-20 дена пред 
ппчетпкпт на вегетацијата, а пстатпкпт на крајпт пд Мај или вп ппчетпкпт на Јуни. 



Азптнптп дубривп упптребенп вп пвпј перипд ппзитивнп влијае на фпрмираое на 
плпдпвите и фпрмираоетп на цутни папки.  

Ѓубреоетп се врши на цела ппвршина на насадпт,  сп исклучпк на насадите 
сп редпк склпп или ппединечни стебла, се дпдава вп зпната пкплу стеблптп, нештп 
ппширпкп пд кпрпната. Се кпристат азптни или НПК дубрива сп нагласен азпт. Од 
азптните најмнпгу се кпристат: уреа, ампниум нитрат и калциум ампниум 
нитрат(КАН). 

 Уреата спдржи виспка кпнцентрација на азпт(46%), леснп се упптребува и 
има кисела реакција. Уреата најдпбрп е да се упптреби пп ладнп прплетнп време, 
бидејќи акп дубретп пстане на ппвршина пп тпплп време, дел пд азптпт мпже да се 
изгуби сп испаруваое. 

 Ампниум нитратпт спдржи 32% азпт, и има кисела реакција. Акп се упптреби 
вп есен или зима, пднпснп пред температурата на ппчвата да ппрасте вп прплет и 
кпренпт да биде активен, сп испираое мпже да се изгуби гплема кпличина на 
нитратен азпт.  

 Калциум ампниум  нитрат (КАН)  спдржи 27% азпт. Се кпристи за прихрана 
на сите земјпделски култури. Варпвникпт какп нпсач брзп се разлага при штп се 
регулира киселпста на ппчвата пд кисела кпн неутрална. 
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