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РАЗЛИЧИТИ СИСТЕМИ ЂУБРЕЊА У ПРОИЗВОДЊИ 
КУКУРУЗА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И РУРАЛНИХ НАСЕЉА 
 

Горица Цвијановић1,  Д. Цвијановић2, Ј. Субић2 
 
 
Абстраkт: За постизање високих приноса ђубрење, као агротехничка мера, је 
незаменљиво. Међутим, у циљу одрживости пољопривреде и руралних 
насеља потребно је утврдити који су то системи ђубрења у функцији заштите 
биодеверзитета могли применити у производњи кукуруза.  Зато је постављен 
оглед са различитим системом и начином ђубрења у коме је гајен хибрид ЗП 
704. У усеву  кукуруза примењено је ђубрење са минералним азотом  две дозе 
(125 и 270 кгН.ха-1), заоравањем кукурузовине (у количини од 8 000 кг.ха-1) 
као органске материје, и комбинације минералног азота (обе дозе) и заоране 
кукурзовине.  

Такође, на делу огледа у коме је обављена инокулација семена пред 
сетву. течним инокулумом примењене су различите количине минералног 
азота и то: 80, 120 и 160 кгН.ха-1 У течном инокулуму налазила се смеша 
ефективних сојева следећих врста диазотрофа: Azotobacter chroococcum, 
Azospirillum lipoferum, Klebsiella planticola, Beijerinckia Derx. Утврђено је да 
су испитивани параметри (количина органске материје, степен 
трансформације органске материје у органску материју земљишта, садржај 
укупног азота и принос зрна кукурза били значајно повећани у варијантама  
комбинације заоране кукурузовине и минералног азота.  

При инокулацији семена, испитивани елементи биогености земљишта 
(укупан број микроорганизама, бројност бактерија из циклуса кружења азота) 
при најмањој и средњој дози примене минералног азота имали су највеће 
вредности. Садржај укупног азота био је највећи  при ђубрењу са средњом и 
највећом дозом минералног азота, док је највећа висина приноса зрна 
кукуруза утврђена у условима инокулације и најмање количине минералног 
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азота. На основу свега може се закључити да би у циљу заштите 
биодиверзитета и производње здраве хране уз економску оправданост,  
примена минералних ђубрива могла бити коригована заораном органском 
материјом или применом диазотрофа при чему би се количине минералног 
азота могле смањити за 40 кг.ха-1  

Кључне речи: ђубрење, органска материја, микроорганизми, азот, кукуруз,  
принос 

 

Увод 

Традиција пољопривредне производње стара је скоро као и људски род, 
јер је увек била у функцији производње хране и тако извршила своју основну 
улогу. Међутим са повећаqње људуске популације неизбеђни су захтеви за  
повећање обима пољопривредне производње. Са садашњим технички-
технолошким напредком  пољопривредна поизводња мора да претрпи 
извесне промене ради њеног даљег развоја и ублажавања угрожености 
еколочког капитала. Европскa Унија је Агендом 2000 усвојила реформски 
пакет мера које се односе на рурални развој са посебном бригом за заштиту 
животне средине.Чињеница је да је ефекат глобалног загревања атмосфере 
каи и феномен стаклене баште настао не само индустријским загађењем већ 
је и пољопривредна производња вели загађивач нарочито неадекватном 
применом агротехничких мера. Зато је у развијеним земљама света у систему 
одрживости  и заштите животне средине пољопривредна производња 
регулисана низом мера а многим прописима и стандардима дате су 
карактеристике о квалитету производа произведених конвенционалним 
начином. Наиме, постало је јасно да природни ресусрси нису неограничени и 
постоји потреба за усклађивањем односа производње хране, са рационалним 
коришћењем основних пољопривредних ресусрса, тако да се загађење 
животне средине и агроекосистема сведе на минимум. (Lang, 1994).  

Термин одржива пољопривреда се различито дефинише у свету и код 
нас. Еколошка полазишта су углавном везана и односе се на осигурање 
необновљених ресурса и очување биолошког диверзитета. Економски се 
може сагледати кроз потребу квалитативног развоја уз ограничење 
квантитативнијег раста (Милојић, 1991, Бертили, 1992 Ковачевић, 2004д). 
Према дефиницији коју даје National Organic Standars Board у САД 1995 
органска пољопривреда у систему одрживости је систем еколошког 
управљања производњом који промовише и унапређује биодиверзитет, 
кружењег технолошког карактера. Приноси који се постижу у оваквој 
проиводњи су нижи него у конвенционалном систему ратарења, али 
компезација за мање приносе је свакако већа цена. 
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У традиционалој производњи ратарских и других биљних врста за 
постизање очекиваних приноса користе се велике количине различита 
средстава (пестицида, минералних ђубрива и слично). Све већом њиховом 
применом створени су нови проблеми којима се човечанство нарочито у 
индустријски развијеним земљама све више среће (Welte i Timmermann, 1976). 
Правилно ђубрење и исхрана биљака ја један од најбитнијих фактора 
добијања високих и квалитетних приноса. Ова биотехнолошка мера није само 
у директној функцији висине приноса и квалитета производа, већ има и шири 
значај. Поред тога што имају високу цену коштања, што није занемарљиво, 
ова средства утичу на деструкцију и деградацију земљишта као основног 
ресурса у производњи хране.  

Међутим, концепт одрживе пољопривреде, подразумева производњу 
биолошки исправне хране уз очување агроеколошке равнотеже, где поред 
улоге и значаја система агротехничких мера, све већи значај имају и 
микроорганизми. Обзиром да су они неодвојива жива компонента земљишта, 
велика је њихова улога у повећању и одржавању производних способности 
земљишта, где посебно место припада микроорганизмима који фиксирају 
атмосферски азот-диазотрофима. Сазнања из области биолошке фиксације 
азота се све више примењују у ратарској производњи, јер поред тога што 
фиксирају атмосферски азот, продукују и биолошки активне материје, 
антибиотике те учествују у биолошкој контроли фитопаразита. Одавно 
постоји идеја да се извесне количине азотних ђубрива смање за ону количину 
азота која се веже одабраним сојевима диазотрофа и њиховим 
комбинацијама. Применом инокулата са одређеним групама диазотрофа, 
постиже се уштеда у коришћењу скупих минералних азотних ђубрива. На 
овај начин се смањује хемизација земљишта као облик фертилизације, чува 
биогеност земљишта, а уједно су мања новчана улагања у производњи хране. 
Диазотрофи поред тога што фиксирају атмосферски азот имају спосбност да 
у својим ћелијама акумулирају тешке метале и радиоактивне материје, што је 
веома значајно у очувању животне средине. Садржај органске материје у 
земљишту и њеног специфичног стања, хумуса, одређује многе физичке 
хемијске и биолошке особине које утичу на плодност земљишта. Одржавање 
и повећавање плодности земљишта незамисливо је без смишљеног 
управљања хумусом, а то се може постићи ђубрењем органским и 
минералним ђубривима (Molnar, 1999). На садржај органске, материје у 
земљишту у току биљне производње највећим делом утичу врсте и количине 
примењених ђубрива. 

Ради производње високо вредноване хране уз очување животне 
средине, циљ истраживања је био да се испита утицају различитих системи и 
начини ђубрења на неке параметре који дефиничу плодност и биогеност 
земљишта при гакењу кукуруза. Такође, утврђен је њихов утицај и на висину 
приноса зрна кукуруза. 
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Матeријал и метод рада 

На огледном пољу Института за кукуруз у Земун Пољу изведен је оглед 
у коме су поред минералних ђубрива ММ1-135 кг.ха-1, ММ2–270 кг.ха-1  

примењена органска ђубрива (ОМ) кроз заорану кукурузовину и комбинацију 
заоране кукурузовине и обе количине чистог хранива азота (0М+ММ1; 
ОМ+ММ2). Такође примењена је бактеризација семена са азотофиксирајућим 
бактеријама при ђубрењу са 80, 120 и 160 кг.ха-1. У огледима је гајен хибрид 
ЗП СЦ 704. 

Све агротехничке мере су обављене на време. Кукурузовина је сецкана 
«таруп-секачем» и заорана у јесен при основној обради на дубину 25-30 цм. 

Бактеризација семена кукуруза је обављена пред сетву са течним 
инокулумом у коме се налазила смеша сојева одабраних високоефективних 
азотофиксатора и то: Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferum, 
Klebsiella planticola, Beijerinckia Derx. Кукурузовина је на крају огледа 
утврђиван је садржај органске материје у земљишту и израчунат проценат 
трансформације унете органске материје у органску материју земљишта.  

Одређивани су елементи који дефинишу биогеност и плодност 
земљишта. На крају огледа утврђиван је садржај органске материје у 
земљишту и израчунат проценат трансформације унете органске материје у 
органску материју земљишта, као и елементи биогености земљишта 
стандардним микробиолошким методама утврђена је бројност значајних 
група микроорганизама у микробној заједници ризосфеног земљишта (Pochon 
i Tardieux  1962). Затим, одређиван је садрђај укупног азота на крају 
вегетације (Bremner, J.M., Mulvaney, C.S. 1982). На крају вегетације одређен је 
принос зрна са 14 % влаге. 

 

Резултати истраживања  и дискусија 

Под појмом органске материје земљишта подразумева се хумус као њен 
најстабилнији део  који настаје као резултат метаболитичке активности 
микроорганизама, као и разне органске материје које су производ различитог 
степена разлагања свежих органских остатака и хумуса. Allison (1973) истиче 
да органска материја укључује све од нових додатних органских материја до 
потпуно разложене рездуалне материје за коју сматрамо да је хумус. Овај 
синтетизовани материјал садржи исте елементе као и  изворни али се 
разликује од њега физички и хемијски и у односу тих елемената. 
Новосинтетизовани део је много већи од резуидуалног и пореклом је од 
микроорганизама. Ова два термина органска материја земљишта и хумус 
имају различито значење али се користе заједно и одређују производну 
способност земљишта. Наиме, са смањивањем органске материје, смањивали 
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су се и приноси уколико органска материја није обнављана уношењем у 
земљиште органских ђубрива. Значај органске материје у земљишту може се 
посматрати и са биолошког аспекта. Од садржаја органске материје и њеног 
стања у земљишту зависи и активност микроорганизама који  учествују 
истовремено у два различита процесас, разградњу органске материје и 
синтези хумусних материја. Без учешћа микроорганизама не би могла да се 
оствари ни потенцијална производна способност земљишта. Врло често се 
истиче и значај биотика (витамина, гиберелина антибиотика) који 
престављају продукте активности земљиштних микроба. Органска материја 
није статична већ динамична и највећим делом зависи од начина ђубрења, 
односно од минералних ђубрива и карактеристика органсих материја које се 
уносе у земљиште.  

Анализирајући добијене резултате у огледу уочава се да је садржај 
органске материје у огледу  при ђубрењу само са минералним ђубривом 
смањен за 103,2 кг.ха-1, а да је највеће повећање остварено са заоравањем 
кукурузовине. Стављањем количина акумулиране органске материје у 
земљишту са количином унете органске материје у математички однос дошло 
се до степена трансформације унете органске материје у органску материју 
земљишта. На основу добијених резултата утврђено је да је код заоране 
кукурузовине износио 10,59% а заједно са минералним ђубривом нешто 
мањи 7,68%. (табела 1). 

Табела 1. Биланс органске материје у земљишту зависно од начина ђубрења 
Table 1. Balance of account of organic matters in the soil in depends of fertilisation type 

Ђубрење 
Промене садржаја 
органске материје у 
земљишту кг.ха-1   

Унето у 
земљиште 
органске 

материје кг.ха-1  

Трансформације унете 
органске материје у 
органску материју 
земљишта у % 

Ђ0 
Просек Ђ1 и Ђ2 
Ђ3 
Ђ3 + просек Ђ1 и Д2 

- 1.083.6 
- 103.2 

+ 2.631.6 
+1.909.2 

- 
- 

24.844 
24.844 

- 
- 

10.59 
7.68 

 

Што се тиче утицаја ђубрења на садржај азота у земљишту може се 
закључити да је испољена тенденција одржавања количлине азота на 
приближно истом нивоу. Ако се посматра садржај азота у односу на мању 
дозу минералних хранива која се може узети као референта јер је то 
приближна количина минералног азота која се користи у пракси, запажа се да 
је највеће повећање азота (8,895%) остварено комбинацијом кукурузовине и 
веће количине минералних ђубрива. Благо смањење је утврђено при 
заоравању кукурузовине. Ово се може објаснити тиме да је заоравањем 
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кукурузовине дочло до повећања материје која има доста угљеника те да је 
дочло до ширег односа Ц/Н у органској материји земљишта. При таквом  
односу Ц/Н  долази до имобилизације азота (табела 2).  

Табела 2. -Утицај ђубрења на садржај укупног азота у земљишту 
Table 2. –Influence of fertilisation on content total nitrogen in the soil 

Ђубрење Садржај азота у 
земљишту % Индеxни Ниво 

Контрола 0.174 96.67 
ММ1-135 кгН.ха-1 0.180 100.00 
ММ2–270 кгН.ха-1 0.189 105.00 
ОМ-кукурузовина 0.179 99.44 
ОМ-кукурузовина+ ММ1 0.189 105.00 
ОМ-кукурузовина+ ММ2 0.196 108.89 

  

Ради одржавања производних особина земљишта последњи деценија 
све је већи број истраживања из области биолошке фиксације азота чији 
резултати се примењују у производњи биолошки вредне хране. Већи број 
аутора истиче позитивне резултате при инокулацији семена или поника 
младих биљака мешаним културама  диазотрофа на принос окопавина 
(Милошевић и сар. 1999, Говедарица и сар. 1990; 2002). При инокулацији 
семена уочена је висока ефективност, повећана бројност оних микроба који 
су индикатори билошких промена у земљишту као и принос гајених врста, 
што потврђују резултати већег броја аутора (Говедарица и сар., 1997; Jarak, 
1997; O'Hara, 1981). Шира примена инокулације диазотрофима није довољно 
распрострањена јер је потребно извршти селекцију сојева према генотипу 
биљака. Њиховом применом као билошког ђубрива могло би да се утиче на 
рационализацију примене минералних ђубрива, јер они могу да важу од 60-90 
кгН.ха-1. У интезивној пољопривредној производњи примена даизотрофа као 
допуна минералним ђубривима има економски и еколошки ефекат. Већи број 
истраживача истиче да применом диазотрофа у производњи ратарских 
култура задовољавају се основе у систему одрживе пољопривреде. Њиховом 
применом могуће је смањити количине минералних ђубрива, затим може да 
се утиче на микробиолошке процесе који посредно утичу на биогеност 
земљишта и повољан економски ефекат. Такође, ефекат здружених култура је 
много ефикаснији од појединачног деловања. 

На основу истраживања утврђено је, да је инокулација семена кукуруза 
различито утицала на испитиване параметре биогености земљишта (табела 3).  
Укупан број микроорганизама одавно је узиман као показатељ при оцени 
земљишног стања. Количина и биомаса микроорганизама у земљишту може 
бити извесна карактеристика његове производне способности. Инокулацијом 
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се у земљиште уносе микроорганизми који продукују извесне количине 
ензима који свакако утичу на промене у микробној заједници. Инокулацијом 
смена повећана је њихова бројност у просеку 4,00% при различитим 
количинама минералног азота. Највеће повећање утврђено је при најмањој 
дози минералног азота 4,77 %.  

Азотобацтер је аеробна азотофиксирајућа бактерија  у земљишту чије 
постојање је од великог значаја за исхрану биљака азотом. Оне могу да се 
колонизују на корену биљке и да живе у асоцијацији са биљком. Веома су 
осетљиве и бурно реагују својом бројношћу на промену услова станишта, 
зато су добар показатељ негативног утицаја еколошких или антропогених 
фактора. Велике количине минералног азота негативно су утицале на 
бројност ове групе те је бројност ове групе у негативној корелацији са унетим 
количинама минералног азота. Повећање бројности је утврђено само код 
ђубрења са 80 кг.ха-1   

Табела 3. -Утицај инокулације на параметре биогености земљишта при 
различитом нивоу ђубрења (лог.број ћелија микроорганизама) 

Table 3. –Influence of inoculation on the essential mineral elements of soil at 
different fertilisation  level (log. number of microbes cells) 

Ђубрење (кгН.ха-1) Параметри  микробиол.ошка 
активнактивност земљишта 
Parameters of soil microbiological 
activity  

К 80 120 160 
Просек 
Average 

2-4 
Лог број-Log-
number 9,00 9,43 9,33 9,32 9,29 Укупан број 

микроорга-
низама Индеxни Ниво-

Index Points 100 104,77 103,66 103,55 104,00 

Лог број- Log-
number 4,01 4,14 3,88 3,84 3,95 

Azotobacter Индеxни Ниво – 
Index Points 100 103,24 96,76 95,76 98,58 

Лог број- Log-
number 7,24 7,58 7,51 7,44 7,51 Олигони-

трофилни 
диазотрофи Индеxни Ниво – 

Index Points 100 104,69 103,73 102,76 103,73 

Лог број- Log-
number 8,79 9,06 9,17 9,06 9,09 Амонифи-

катори Индеxни Ниво – 
Index Points 100 103,07 104,32 103,07 103,48 
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Олигонитрофилне бактерије обухватају велику групу бактерија које 
редукују атмосферски азот и преводе га у органске облике. На основу 
добијених резултата утврђено је да инокулацијом њихова бројност била 
приближно уједначена и повећана у просеку за 3,73%. На нивоу просека 
утврђено је повећање њиховог броја при дози од 120 кгН.ха-1, док је при 
најмањој дози утврђен  највећи проценат повећања  бројности.  

Амонификатори припадају групи микроорганизама из циклуса 
кружења азота. У процесима амонификације трансформишу протеине и друга 
азотна једињења при чему се ослобађа амонијак који има велики значај у 
процесу хуминификације. Највеће повећање (4,32%) утврђено је при ђубрењу 
са 120 кг.ха-1 . Иначе у просеку повећање ове групе износило је 3,48% (табела 
3).  На основу резултата утврђено је да је при бактеризацији остаје знатна 
количина органске материје у земљишту  која је акумулирана у 
микроорганизмим и након изумирања њихових ћелија ослобађају се знатне 
количине неопходних елемената те се оне сматрају и  депонентима биљних 
асимилатива. 

Укупан азот  у земљишту представља потенцијалне резерве азота и  с 
обзиром да има велики значај за наредну вегетациону годину, веома је 
значајно његово повећање. Утврђено је повећање количине укупног азота при 
свим дозама минералног азота. При ђубрењу са 120 и 160 кг.ха-1 утврђена је 
разлика у повећање од 3,58%, у корист ђубрења са160 кг.ха-1,  те се може 
закључити да је доза од 160  кг.ха-1  неекономична (табела 4). На основу 
добијених резултати утврђеноје да је  садржаја укупног азота у корелацији са 
добијеним резултатима претходно испитиваних параметара. 

Табела 4. -Утицај инокулације на садржај укупног азота при различитим 
дозама минералног   азота 

Table 4. - Influence of inoculation on total nitrogen content  
at different doses of mineral's nitrogen 

Ђубрење Садржај азота у 
земљишту % 

Индеxни Ниво 

Контрола 0,26 100,00 
ММ1-80 кгН.ха-1 0,28 107,69 
ММ2- 120 кгН.ха-1 0,29 111,53 
ММ3- 160 кгН.ха-1 0,30 115,38 

 

Висина приноса пре свега зависи од генетичке основе материјала и од 
услова спољне средине, примењених агротехничких мера. Ђубрење као веома 
важна агротехничка мера утиче свакако на висину приноса. У делу огледа 
који се односи на заоравање кукурузовине принос при ђубрењу са 135 кг.ха-1 
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(нормална доза) узме као референтна онда је повећање висине принос а при 
комбинацији ОМ +ММ2  било највеће 28,45% а при комбинацији ОМ+ММ1 то 
повећање износило 125,27%. Hargitai et. al. (1984) наводе да минерална 
ђубрива повећавају мобилност минералног азота што доприноси повећању 
приноса.  

У делу огледа где је поред ђубрења минералним азотом обављена 
инокулација семена такође је дошло до повећања приноса. Највеће повећање 
утврђено је при ђубрењу са најмањом количином минералног азота. 
Остварени принос при највећој дози минералног азота је на нивоу контроле, 
односно инокулације без примене минералног азота (табела 5).  

Табела 5.-Утицај различитих начина ђубрења на принос кукуруза 
Table 5. –Influence of different fertilisation methods on maize yield 

Ђубрење Принос кгН.ха-1 Индеxни  
ниво 

ММ1 10,05 100 
ММ2 10,21 101,59 
ОМ 11,78 117,21 

О
рг
ан
ск
а 

ма
те
ри
ја

 

ОМ +ММ1 12,59 125,27 
ОМ +ММ2 12,91 128,45 

К 9,24 100 
ММ1 9,84 106,49 
ММ2 9,37 101,4 

И
но
ку
ла
ци
ја

 

ММ3 9,25 100,1 
 

Економска оправданст уношења диазотрофа путем инокулације у 
земљиште је апсолутно оправдана, односно пожељна. Пре свега, смањује се 
употреба минералног азота што смањује трошкове инпута у овој производњи. 
Ти трошкови се могу самњити у зависности од земљишта, примене стајњака 
или неког другог ђубрења и до 8.000,00 динара по једном хектару, што није 
занемарљиво у коначном обрачуну добити сваког газдинства који има 
производњу кукуруза. Друга и такође веома важна чињеница је да се смањује 
зависност од минералних ђубрива-која осим својих позитивних ефеката има и 
негативни утицај не само на земљиште већ и на производњу здравствено 
безбеденог кукуруза као основне сточне хране. Треће, значајно се повећа 
искоришћавање биолошког азота а он управо има огроман значај у 
производњи здравствено безбеденог кукуруза с једне и одржавању 
производних способности земљишта као основног ресурса за ову производњу 
с друге стране. Четврто, руралне средине имају одређено искуство у овој 
производњи и њих треба искористи у том погледу. 
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Закључак 

Ђубрењем само минералним ђубривима дошло је до благог смањења 
органске материје у земљишту. Садржај и степен трансформације органске 
материје у органску материју земљишта био је највећи при заораној 
кукурузовини, док је принос био нижи него у комбинацији заоране 
кукурузовине и минералног азота, те се закључује да коренски и жетвени 
остаци минерализују постепено. Уношење у земљиште  диазотрофа путем 
инокулације утврђено је повећање свих параметара биогености земљишта. 
Такође највећаи принос је остварена при ниским дозама минералног азота, те 
се може закључити да се овим могу заменити до 40 кг.ха-1. Искоришћавање 
биолошки везаног азота је секундарно, односно оно се дешава следеће 
године. Зато је веома важно да се повећавају могућности повећања количине 
биолошког азота, јер он има значај за одржавање производних способности 
земљишта и разумну употребу и  уштеду минералних ђубрива. Све то има 
смисла јер је и економски оправдано. 
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Abstract 

Fertilization, as agro-technical step, is irreplaceable in the process of 
achieving high yields. However, in the aim of sustainable agriculture and rural 
settlements, it is necessary to establish which systems of fertilization in the 
function of protecting biodiversity could be implemented in maize production. That 
is why an experiment was established with different systems and ways of 
fertilization and during this test hybrid ZP 704 was grown. There was implemented 
dressing with mineral nitrogen with two doses (125 and 270 kg N/ha), to ploughed 
maize (in amount of 8 000 kg/ha) as an organic matter and mix of mineral nitrogen 
(both of dose) and ploughed maize. 

Also, in the part of the test in which inoculation seeds before sewing was 
implements, as liquid inoculums there are composite of effective race next class: 
Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferum, Klebsiella planticola, 
Beijerinckia Derx. They diagnosed that search parameters (amount of organic 
substance, the level transformation of organic substance in the organic substance of 
the soil, index of total nitrogen and yield seed of maize, were increase quite in the 
different combination ploughed maize and mineral nitrogen).  

In process of inoculation of seeds, searched elements of the essential mineral 
elements of soil (total amount of micro-organisms, bacterium scale from period 
cycle nitrogenous) in minimum and middle dose application mineral nitrogenous 
had maximum values.   

It is concluded that for protection of biodiversity and economical organic 
food production, application mineral dressing could be correct with plough organic 
substance or with implement diazotrof-a, and in that occasion the amount of 
mineral nitrogen could be reduce for 40 kg/ha. 

Key words: fertilization, organic substance, microorganizm, nitrogen, maize, 
yield. 


