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Абстракт: Азот је један од најзначајнијих хранљивих елемената и користи се 
широм света за повећање и одрживост производње пољопривредних култура. 
Током Зелене револуције, азотна ђубрива су допринела повећању и 
одрживости приноса у различитим агроекосистемима. Азот је био кључ и 
економске варијабилности пољоприведне производње широм света, а самим 
тим и исхране светске популације. С друге стране, човеков утицај 
(сагоревање фосилних горива) доприноси већем ослобађању гасова угљен 
диоксида и оксида азота, који утичу на глобално загревање наше планете. 
Примена органских и минералних азотних ђубрива може изазвати губитке 
азота у гасовитим облицима, као и испирање нитрата. Зато контаминација 
пијаће воде нитратима постаје озбиљан проблем у многим деловима света. 
Нове технологије у примењивању азотних ђубрива и гајењу култура као што 
су: прецизна техника биљне производње, брзи тестови за анализу (инситу) 
концентрације нитратног азота у биљним ткивима, брзи тестови за 
одређивање хлорофила, коришћење компјутерских модела симулације за 
унапређење планирања и организовања производње - могу утицати на 
повећање просечне ефикасности искоришћавања азота у различитим 
агроекосистемима за више од 50%.  

У овом раду је на примеру производње кукуруза која је специфична по 
многим параметрима, приказано који су начини и могућности рационалне 
примене азотних ђубрива као неопходног поступка у очувању “здравог” 
агроекосистема. 

Кључне речи: азот, азотна ђубрива, нитрати, одрживи развој 

 

                                                 
1 Др Здравко Хојка, проф. др Јелена Бошковић, Мегатренд универзитет примењених 
наука, Београд, Факултет за биофарминг, Сомбор 
2 Проф. др Јеремија Симић, Пољопривредни факултет, Београд-Земун 
3 Проф. др Тома Крмпотић, Економски факултет, Суботица 



Економика пољопривреде 
_________________________________________________________________________ 

ЕП 2006 (53) 3 (915-926) 916

Увод 

Последњих година, у свету су у употреби различити термини, као што 
су органска или биолошка пољопривреда, затим алтернативна или трајно 
одржива пољопривреда. Но, без обзира који је од назива у питању, интерес 
јавности за ово подручје из године у годину све је веће. Расправе на ову тему 
добијају нове димензије, посебно у земљама западне хемисфере. Суштина 
ових расправа јесте у захтеву за смањењем употребе минералних ђубрива, 
пестицида и осталих хемијских  средстава који не представљају производе 
биљака и животиња. Неоспорне предности дају се поступцима и методима у 
пољопривреди који иду у правцу коришћења предности биолошких 
повезаности. 

Треба истаћи да органска или алтернативна пољопривреда захтева 
знатно виши ниво знања и организације у производњи у односу на 
конвенционалну пољопривреду. Поред осталог, овај тип пољопривредне 
производње захтева одговарајуће промене у аграрној политици, њеном 
законодавству и другачије усмерена истраживања. Сви будући напори струке 
и науке морају ићи у правцу који ће омогућити већи напредак у развијању и 
прихватању алтернативних система пољопривредне производње. У циљу 
подстицања ових истраживања у пољопривреди, држава треба да обезбеди 
потребна финансијска средства за њихову реализацију. У изналажењу 
адекватних решења, у будућим истраживањима у знатно већој мери него до 
сада мора бити прихваћен мултидисциплинарни приступ. Судећи на основу 
напред изнетог, пољопривреду света и наше земље очекују бројни и велики 
изазови, као и веома оштра конкуренција на економском плану.  

Одрживи развој пољопривреде мора се заснивати, на једној страни, на 
рационалном и продуктивном коришћењу природних ресурса у циљу 
производње биолошки квалитетних аграрних роба и на другој, на 
репродуковању, очувању и заштити природних потенцијала, посебно 
необновљивих ресурса. 

Земљишта у нашој земљи на обрадивим површинама су очувана, и у 
периоду највеће потрошње минералних ђубрива нису постојали ризици од 
претеране еутрофикације земљишта мобилним формама азота и фосфора, а 
самим тим и њиховог већег спирања у површинске и подземне воде, осим у 
појединачним случајевима. У периоду највеће потрошње минералних 
ђубрива (1982-1991. године), у бившој Југославији је у ораничне површине, 
рачунајући и вредности нутритивних материја из укупне производње стајских 
ђубрива, просечно уношено 77 кг N ха-1 и 40 кг P2О5 ха-1. Када се унесене 
количине NP хранива умање за реалне вредности њихове уградње у 
органоминерални комплекс земљишта због природних геохемијских процеса 
(хумус, нерастворљива једињења и сл.), засејане културе на ораничним 
површинама су имале у просеку на располагању само 56 кг N ха-1 и 19 кг P2О5 
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ха-1. Биолошки износ N и P са обрадивих површина кроз укупно остварену 
биомасу гајених култура знатно је већи од количина ових нутријената 
унесених минералним и стајским ђубрењем. Количине азота и фосфора 
изнетих из обрадивих површина просечно оствареним приносом свих 
култура износе 74 кг N ха-1 и 34 кг P2О5 ха-1. Вредности изнетих количина NP 
хранива продукованом биомасом, рачунајући на мобилне форме, знатно су 
веће од количина унесених активних материја, и то 32% за N  и 79% за P2O5. 

Азот је један од најзначајнијих хранљивих елемената и користи се 
широм света за повећање и одрживост производње пољопривредних култура. 
Током Зелене револуције, азотна ђубрива су допринела повећању и 
одрживости приноса у различитим агроекосистемима. Азот је био кључ и 
економске варијабилности пољоприведне производње широм света, а самим 
тим и исхране светске популације. С друге стране, човеков утицај 
(сагоревање фосилних горива) доприноси већем ослобађању гасова угљен 
диоксида и оксида азота, који утичу на глобално загревање наше планете 
(IPCC, 1994). Примена органских и минералних азотних ђубрива може 
изазвати губитке азота у гасовитим облицима, као и испирање нитрата. Зато, 
како наводи Newbould (1989), контаминација пијаће воде нитратима постаје 
озбиљан проблем у многим деловима света. Ово су главни разлози зашто се 
мора наставити са развојем нових технологија и методама примене азота које 
могу повећати ефикасност његовог коришћења. Поступци као што су: 
ђубрење у траке, примена азота у току вегетације, испитивање нових сорти са 
већом ефикасношћу коришћења азота, плодоред и плодосмена, наводњавање 
системом кап по кап, одређивање садржаја азота у земљишту у циљу 
израчунавања потребних количина ђубрива - користе се свуда у свету као 
конвенционални начин пољопривредне производње. Нове технологије у 
примењивању азотних ђубрива и гајењу култура као што су: прецизна 
техника биљне производње, брзи тестови за анализу (инситу) концентрације 
нитратног азота у биљним ткивима, брзи тестови за одређивање хлорофила, 
коришћење компјутерских модела симулације за унапређење планирања и 
организовања производње - могу утицати на повећање просечне ефикасности 
искоришћавања азота у различитим агроекосистемима за више од 50%. 
Такође, употреба инхибитора нитрификације и спороделујућих азотних 
ђубрива значајно утиче на већу искоришћеност хранива и воде од стране 
биљака и на смањење губитака азота из земљишта за око 50% (Delgado i 
Mosier, 1996; Detrick, 1996; Engelsjord i sar., 1997). 

Коришћење азотних ђубрива у пољопривреди постепено се повећавало 
од 1960. године у деловима Азије, Северне Америке и Западне Европе (FАО, 
2000). Од тог периода бележи се стални пораст приноса кукуруза. На другој 
страни, негативан утицај азота на атмосферу, подземне воде и друге 
компоненте екосистема забележен је у индустријски развијеним земљама 
(Socolow, 1999). Утицај човека на земљиште, пре свега кроз пољопривредну 
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производњу, одразио се на повећање губитака азота из земљишта. То је 
довело до удвостручења његове примене у многим областима од 1950. 
године, посебно у Европи (Goulding и сар., 1998. – цит. Britto i Kronzucker, 
2002).  

 

Минерални азот у земљишту и његов значај у исхрани биљака 

У пољопривредним земљиштима минерални азот (NH4
+, NO3

-) чини 
мање од 2% у односу на садржај укупног азота у земљишту (Keeney и Nelson, 
1982). Примена ђубрива не увећава само удео неорганског облика азота у 
земљишту, него што је још важније, утиче на бржу минерализацију органских 
азотних једињења (Chang и сар., 1993, Murwira и Kirchmann, 1993). Принос 
пољопривредних култура расте применом ђубрива, због повећања 
приступачности минералних хранива и побољшања земљишне структуре 
(Chang и сар., 1993). Богдановић (1986) наводи да се исхрана биљака азотом 
на чернозему и земљиштима сличним њему у највећој мери своди на 
усвајање нитратног облика азота, било да је унет у земљиште ђубривима или 
је настао минерализацијом органске материје.  

Амонијум јон (NH4
+) је примарни извор азота чије оксидативно стање 

елиминише потребу за његовом редукцијом у биљним ћелијама, а такође и 
посредује у многим метаболичким реакцијама. На многим биљкама које се 
гаје на земљиштима где је NH4

+ примарни извор азота, могу се приметити 
симптоми токсичности. Опажања токсичности NH4

+ датирају још од 1882. 
године када је Charles Darwin описао утицај NH4

+ на умањен пораст биљке 
Euphobia peplus. Осетљивост на амонијум јон може представљати 
универзални биолошки феномен, јер се такође може приметити и у многим 
животињским системима  укључујући и људе код којих може доћи да разних 
неуролошких и других поремећаја (Murthy и сар., 2000).  

Концентрација азота у земљишном раствору може бити врло различита 
(Nesdoly и Van Rees, 1998). У многим природним и агрикултурним 
екосистемима амонијум јон је најдоминантнији извор азота (Bijilisma и сар., 
2000). На пример, пример северних шумских екосистема показује да се у 
земљишном раствору садржај  NH4

+  креће од 0,4 до 4,0 mmol L-1. У 
пољопривредним земљиштима садржај NH4

+ може бити знатно већи  - до 2,0 
mmol L-1 (Wolt, 1994). Релативно већи садржај амонијум јона у земљишном 
раствору у односу на садржај нитратног јона, условљен је различитим 
факторима од којих су најважнији: акумулација органске материје, pH 
земљишта, температура земљишта, оксидо-редукциони режим (Dijk и Eck, 
1995). Ниска pH вредност, ниска температура, акумулација фенолних-базних 
једињења, анаеробни услови у земљишту утичу на повећану амонификацију 
(Eviner и Chapin, 1997).  У земљиштима богатим органском материјом, са 
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повољним водним, ваздушним и топлотним својствима, као и добром 
микробиолошком активношћу (чернозем и земљишта слична њему), 
минерални азот је 90% у нитратном облику те је и исхрана биљака у највећој 
мери нитратним азотом. 

Ради одређивања потребних количина ђубрива за биљке, као мерило 
снабдевености земљишта приступачним азотом, најчешће се користе 
вредности садржаја NO3-N у земљишном профилу или збир (NH4+NO3)-N. 
Количина нитратног азота у земљишном профилу директно зависи од 
процеса минерализације, а на чије одвијање утичу бројни чиниоци: састав и 
квалитет органске материје која се минерализује, влага, температура, pH 
вредност, садржај других неопходних макро и микроелемената, затим обрада, 
примена минералних и органских ђубрива, микроорганизми у земљишту, 
присуство биљака и сл. Због велике динамике NO3-N у земљишту, посебно у 
климатским условима где нема значајнијег испирања и денитрификације 
током вегетације, неопходно је сваке године, пре кретања вегетације 
утврдити његов садржај. Нитрати се налазе у земљишном раствору, те је 
отуда њихова дистрибуција директно везана за услове влажења и сушења 
земљишта. Изразита покретљивост нитратног азота условљена је тиме што се 
он, осим биолошком сорпцијом, не везује ниједном другом врстом сорпције. 
Пошто се у земљишту налазе ацидоидни колоиди (колоиди који у 
унутрашњем слоју мицеле садрже ањоне а у слоју против јона катјоне), 
земљиште има негативну сорптивну способност према NO3

- јону, јер су 
нитрати јаки електролити који увећавају површински напон раствора и тиме 
изазивају негативну аполарну адсорпцију. Такође, то је облик азота који може 
бити брзо имобилисан од стране микроорганизама а значајан део се из 
земљишта губи денитрификацијом. Кретање нитрата може бити заједно са 
кретањем воде у земљишту које је последица разлике у хидрауличком 
притиску (нитрати који се налазе у раствору крећу се заједно са њим 
асцедентно, десцедентно и латерално). Нитрати у земљишту могу да се крећу 
и путем дифузије, која је резултат разлике у концентрацији или парцијалном 
притиску мешавине јонова. Због свих ових карактеристика, при одређивању 
NO3-N у земљишту треба посебно обратити пажњу на дубину и време 
узимања узорака, као и припрему за анализу (Кресовић, 1999). 

И поред тога што се садржај NO3-N често користи као податак о 
резерви приступачног азота у земљишту, Heynes (1986) наводи да значајне 
количине NH4-N могу бити присутне у земљишту у рано пролеће и 
препоручује одређивање (NO3+NH4)-N. Кресовић (1999) наводи да висок 
садржај NH4-N и NO3-N (од 25 до 50 ppm) указује на висок садржај за биљке 
приступачног азота, али да истовремено низак ниво не мора указивати на 
мање плодно земљиште. 
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Богдановић (1981) је пратила динамику садржаја нитрата на чернозему 
у слоју до 40 цм, при гајењу кукуруза, и закључила да је највећа количина 
нитратног азота уочена на варијанти огледа где су азотна ђубрива уношена у 
три наврата, а да је на свим осталим варијантама огледа (са и без ђубрива) 
већи удео нитратног азота било у мају и почетком јуна месеца. Хојка и 
Грубишић (2002) закључују, да распоред минералног азота у профилу 
земљишта варира зависно од гајене инбред линије кукуруза, примењених 
доза азота и садржаја влаге у земљишту. Исти аутори наводе резултате који 
показују да у 1999. години, у којој је у току вегетационог периода било доста 
падавина (512,8 мм), процентуални садржај минералног азота у слоју 
земљишта од 90 до 120 цм у односу на садржај минералног азота у слоју од 0 
до120 цм, износио је 22,6% (контрола без примене N), 25,5% (60 кг Nha-1), 
33,8% (N-мин метода), 32,2% (120 кг Nhа-1), 31,7% (180 кг Nhа-1). 

 

Оптимизација и рационализација примене n-ђубрива  
у производњи кукуруза 

Производња семена кукуруза одвија се махом на земљиштима бољег 
квалитета. Квалитет земљишта представља способност земљишта да 
задовољи потребе биљака а самим тим и животиња, омогући транспорт и 
регулацију воде и других једињења, присутних у земљишту или доспелих у 
њега из атмосфере (Doran и Parkin, 1994; Karlen и сар., 1998). Такође, како 
наводе Greenland и Szabolcs (1994), квалитет земљишта представља и његову 
погодност за искоришћавање, као и способност земљишта да се одупре 
деградацији а током времена и ревитализује. Повећање интензивније 
производње, све већи ослонац на употребу минералних ђубрива и пестицида, 
утицало је на повећање приноса пољопривредних култура, али је 
истовремено довело до смањивања садржаја органске материје у земљишту, 
повећање интензитета ерозије, као и на загађење површинских и подземних 
вода (Matson и сар., 1997; Tilman, 1999; Cassman, 1999). У вишегодишњем 
огледу у САД (Aref и Wander, 1997), принос кукуруза мерен у периоду од 
1967 до 1997, користио је као нека врста показатеља разлика у квалитету 
земљишта. У овим испитивањима су се као улазни подаци користили 
примена органских и минералних ђубрива, док су приноси зрна добијени на 
појединим третманима служили као биолошки показатељи квалитета 
земљишта. У поменутим истраживањима смањење ефикасности коришћења 
примењених хранива и приноса, забележено је на огледима где је кукуруз 
гајен у монокултури, у поређењу са огледима где је кукуруз гајен у 
плодореду са сојом, шећерном репом, црвеном детелином или луцерком. 

Рационална примена азота у пољопривредној производњи треба да буде 
приоритет, јер његово нерационално коришћење може да утиче на загађење 
подземних вода нитратима (Schepers и сар., 1991; Kitchen и сар., 1992; 



Рационална примена азота у биљној производњи у циљу … 
_________________________________________________________________________ 

ЕП 2006 (53) 3 (915-926) 921 

Kessebalou и сар., 1996; Moreno и сар., 1996). Примена азота у количинама 
које превазилазе потребе биљака, доводе до повећања нивоа нитрата у 
профилу земљишта, а повећана концентрација NO3-N у земљишту после 
жетве увећава ризик њиховог испирања у подземне воде (Roth и Fox, 1990; 
Schepers и сар., 1991). Sexton и сар. (1996) наводе да се испирање нитрата 
видно повећава уколико дозе примењеног ђубрива прелазе 100 кгN ха-1 
годишње, при гајењу кукуруза, на песковитим иловачама у централној 
Минесоти. Ако се примена азотних ђубрива повећава до 250 кгN ха-1 (што 
одговара количинама потребним за остваривање максималних приноса 
кукуруза у том региону), испирање нитрата експоненцијално расте. 
Смањивањем ове количине азота за 5%, смањивало се и испирање NО3

- од 40 
до 45% (Sexton и сар., 1996). Villar-Mir и сар. (2002) наводе да у производњи 
хибрида кукуруза (ФАО 600-800), у условима наводњавања, и при дозама 
азота већим од 300 кгха-1, концентрација нитрата утврђена у дренажним и 
подземним водама у периоду март-септембар, износила је више од 11,3 мг л-1, 
што је максимални садржај NО3-N дозвољен у пијаћој води (EU Nitrates 
Directive 91/676/EEC). 

Дакле, примена оптималних доза азотних ђубрива у производњи 
кукуруза смањује акумулацију нитрата у земљишном профилу и његово 
потенцијално испирање до подземних вода. Andraski и сар. (2000) истичу да 
разлика између примењених и економски исплативих доза азота представља 
значајан показатељ концентрације нитрата у земљишту после жетве. 

Експерименти са применом различитих доза азота показују да принос 
кукуруза као и његове потребе за азотом варирају како између производних 
парцела тако и унутар самих парцела (Blackmer и White, 1998). Варирање 
приноса може бити под утицајем различитости типова земљишта, рељефа, 
врсте гајених усева, физичких и хемијских особина земљишта, 
приступачности хранива. У пракси, препоруке за ђубрење кукуруза азотом 
утврђене су на нивоу појединих региона, и примењују се независно од 
варирања унутар појединих локалитета, односно производних парцела. То 
значи да пољопривредни произвођачи примењују исте дозе азотног ђубрива 
на целом пољу, као и исту дозу азота за једну пољопривредну културу гајену 
на различитим локацијама и парцелама. Schmidt и сар. (2002) објавили су 
резултате који показују, да у већини случајева, варирање приноса зрна 
кукуруза зависи од примењених доза азота на различитим локалитетима. 
Минималне количине азота потребне за остваривање највећих приноса, 
износиле су између 52 кгN ха-1 и 182 кгN ха-1, у зависности од локације и 
експерименталног поља. 

Sainz Rozas и сар. (2001) утврдили су, да у просеку, губици 
денитрификацијом (уколико се азот примењује у сетви) износе 7,6 и 9,8 
кгN2О ха-1. Примена азота код кукуруза у фази 6 листова, довела је до 
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губитака денитрификацијом од 2,0 и 2,1 кгN2О ха-1. Ови резултати показују 
да у оквиру присутних особина земљишта и климе, губици азота 
денитрификацијом били су већи када је ђубриво примењено у току сетве, у 
односу на ђубриво примењено у фази 6 листова. У својим истраживањима 
Reddy и Reddy (1993) утврдили су да се од 15 до 25% примењеног азота у 
сетви губи из земљишта процесом денитрификације. Денитрификацијом се 
изгуби од 4,7 до 7,4 % примењеног азота у сетви, и од 0,6 до 3,2 % при 
ђубрењу у фази 6 листова (Qian и сар., 1997). Количина азота која се губи  
денитрификацијом је у функцији особина земљишта и фактора животне 
средине, као што су садржај воде, приступачног C, концентрација NО3

- (која 
се повећава применом ђубрива), pH и температура (Aulakh и сар., 1992).  

Одређивање оптималног времена примене азота код кукуруза било је 
предмет истраживања многих истраживача у последњих 30 година. Њихов 
генерални закључак био је, да азотна ђубрива треба применити неколико 
недеља после ницања кукуруза (Fox и сар., 1986). Када је азот примењен у 
овом периоду мањи су његови губици испирањем и денитрификацијом. 
Whitaker (1978) сматра да 25% азота треба применити пре сетве, а остатак 
треба да се унесе касније поред редова. Eid (1975) наводи да је употреба азота 
најефикаснија када су биљке високе 20 цм и када је усвајање азота највеће. 
Он даље закључује да су исте количине азота биле ефикасније када се 
употребе при сетви или када су биљке високе 20 цм, него када се употребе 
касније. Интересантне су и препоруке које је дао Meel (1976), а које су 
усклађене са потребама биљака, што је овеј аутор означавао као 
програмирано ђубрење. 

Примена азота у јесен има неке економске и практичне предности. То 
су: уштеда у радној снази и опреми, уштеда у времену, повољнија цена 
ђубрива. Због могућих губитака дела примењеног азота у јесен, препоручује 
се примена амонијум облика азота, избегавајући примену ђубрива када је 
температура испод 10оЦ (Keeney, 1982). 

Како наводи Богдановићева и сар. (1987), ђубрење водећих ратарских 
биљака битно зависи од количине падавина у периоду октобар-фебруар. Што 
је количина падавина већа у том периоду, већи је ефекат примене азота у 
пролеће у односу на јесењу примену. Такође, постоји негативна корелација 
између летњих падавина и оптималних доза азота. Уколико су летње 
падавине обилније, утолико је и минерализација органског азота из 
земљишних резерви већа, азот у земљишту је приступачнији биљкама, те се 
тиме умањује потреба за уношењем азота из минералних ђубрива. Када је 
садржај влаге у земљишту близу влажности вењења активност 
микроорганизама скоро сасвим престаје. Интензитет минерализације је 
најбржи непосредно после поновног влажења земљишта, а затим опада. У 
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земљишту које је се наизменично влажи и суши ослободиће се више азота у 
односу на земљиште које је непрекидно било влажно. 

 

Закључак 

Конвенционална пољопривреда подразумева употребу различитих 
хемијских средстава у циљу повећања приноса гајених култура по јединици 
површине. Овакву производњу немогуће је замислити без примене 
минералних ђубрива, поготово азотних. Међутим, ова ђубрива је потребно 
рационално примењивати. Нерационална примена азота може да утиче на 
загађење подземних вода нитратима. Примена азота у количинама које 
превазилазе потребе биљака, доводи до повећања нивоа нитрата у профилу 
земљишта, а повећана концентрација NO3-N у земљишту после жетве увећава 
ризик њиховог испирања у подземне воде.  

Потребно је познавати количину приступачног азота у земљишту пре 
одређивања потребних количина ђубрива за неку културу, као и потребе 
појединих култура у азоту. Такође, у оквиру појединих култура потребе у 
азоту варирају и у оквиру различитих генотипова.  

Дакле, поред познавања потреба биљака за хранивима, без познавања 
физичких, хемијских и биолошких особина земљишта немогуће је обављати 
пољопривредну производњу на одрживим основама. Земљиште је врло важан 
природни ресурс и нарушавање процеса који се у њему одвијају доводе до 
даљих негативних промена у целокупном агроекосистему. 
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Abstract 

Nitrogen is one of the most important nutrient elements used all over the 
world with the aim of increasing and sustainability of the production of the 
agricultural crops. During the 'Green Revolution', nitrogen fertilisers contributed to 
the increase and maintenance of crop yields under different agroecosystems. 
Nitrogen was a key of economic variability of the agricultural production world-
wide, and in this way, it was globally a key of food. On the other hand, 
anthropogenic influences (fossil fuel combustion) contributed to a greater release 
of gases, such as carbon dioxide and nitrogen oxides, resulting in global warming 
of our planet. The application of organic and mineral nitrogen fertilisers can cause 
losses of nitrogen in gaseous states, as well as, nitrite leaching. Therefore, nitrite 
contamination of drinking water is already a serious problem in many parts of the 
world. New technologies in the application of nitrogen fertilisers and crop growing, 
such as: a precise technique of the plant production, quick tests (in situ) for 
analysing concentrations of nitrite nitrogen in the plant tissues, rapid tests for 
chlorophyll determination, the use of computer models of simulation for the 
improvement of production planning and organising - can affect the increase of the 
average efficiency in the nitrogen utilisation under different agroecosystems by 
more than 50%. This paper presents the modes and possibilities of the rational 
application of nitrogen fertilisers in the seed maize production, which is specific in 
many of its parameters, as a necessary procedure to maintain a safe agroecosystem. 
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