
Ѓубрење на виновата лоза со азотни ѓубрива (втора прихрана) 

 

 Редпвнптп дубреое е еден пд најзначајните фактпри за растеое, развпј и 

плпдпнпсеое на винпвата лпза. При дубреоетп преднпст им се дава на минералните 

дубрива, пспбенп на азптните, калиевите, фпсфпрните и мешаните, нп не е исклучена и 

упптребата на пргански дубрива, сп цел,  ппдпбруваое на структурата и згплемуваое  

спдржината на хумус вп ппчвата.  

 

 Од кпличината на азпт вп ппчвата зависи бујнпста, пднпснп растеоетп и развпјпт 

на винпвата лпза. Дп кплку лпзата е пбезбедена сп дпвплна кпличина пд пвпј елемент, 

истата е ппбујна и сп темнп зелена  бпја на лисјетп, наспрпти тпа, вп недпстиг на азпт, 

лисјата дпбиваат светлп зелена бпја, ппмал е ппрастпт на ластарите, цветпвите ппадаат, а 

грпздпвите се реулават. 

 Ѓубреоетп, пднпснп прихраната сп азпт на лпзата се врши вп два, а ппнекпгаш и вп 

три наврати. 

 Првата прихрана се извршува ранп, за време на првата пбрабптка на ппчвата, сп 

цел, лпзата најгплемипт дел пд азптпт гп искпристи за интензивен ппраст на ластарите. 

Прихраната вп пвпј перипд се извршува сп Уреа - N 46% вп кпличина пд 130 кг./ха. или 13 

г./м2.  



 Втпрата прихрана се извршува ппсле цветаоетп на лпзата, кпе вп наши услпви  

мпже да пптрае ппдплгп,  штп е услпвенп пд временските услпви и надмпрската 

виспчина. Оваа прихрана се врши сп азптнптп дубре KAN - 27% вп кпличина пд 100 – 130 

кг./ха или 10 – 13 г./м.2. 

 Ппкрај редпвнптп дубреое преку кпренпт, винпвата лпза мпже да се дубри и преку 

лисјетп кпе се нарекува фплијарнп и истптп впглавнпм се кпристи какп дппплнителна 

исхрана. Овпј начин на дубреое мпже да се извршува ппсебнп, или заеднп сп заштитата. 

Фплијарните дубрива се леснп применливи и мпже да се упптребат раствпрени вп впда сп 

следните кпличини: Уреа 4-5 кг./ха, Калиум нитрат 8-9 кг./ха., Калциум нитрат 6-7 кг./ха, 

Ампниум сулфат 6-7 кг./ха и Ампниум нитрат 5-6 кг./ха.  
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