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Извод 

Примена фолијарних ђубрења у току вегетационог периода соје 
има позитиван ефекат на висину приноса и квалитет зрна соје. Циљ 
овога двогодишњег истраживања је сагледавање утицаја фолијарне 
примене НПК ђубрива са микроелементима и 3% раствора УРЕЕ на 
принос код три сорте соје различите групе зрења. Година и сорта 
имају статистички веома значајан утицај на висину приноса соје. 
Фолијарна примена НПК ђубрива са микроелементима, као и 
примена 3% раствора урее статистички веома значајно је повећала 
принос соје, а статистички веома значајне разлике биле су и између 
ова два примењена ђубрива. 

Кључне речи: Соја, фолијарна ђубрива, НПК ђубриво са 
микроелементима, уреа, принос. 
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Abstract 

The application of foliar fertilizers during the soybean vegetation 
period has a positive effect on the yield and soybean grain quality. The 
aim of this two-year study is to consider the effect of foliar application of 
NPK fertilizers with microelements and 3% UREE solution on the yield 
of three soybean varieties of different ripening groups. The year and 
variety have a statistically very significant effect on soybean yield. Foliar 
application of NPK fertilizers with microelements, as well as application 
of 3% urea solution statistically significantly increased soybean yield, and 
statistically very significant differences were between these two applied 
fertilizers. 

Key words: Soybean, foliar fertilizers, NPK fertilizer with 
microelements, urea, yield  

Увод 

Соја је протеинско уљана биљна врста, која је доживела 
експанзију производње у 20. веку, али са сигурношћу је можемо 
назвати и биљком будућности, јер порастом светске популације 
значај соје ће бити све већи (Ђукић, 2009). Поред значаја у исхрани 
људи и животиња, соја представља и сировину за многе гране 
индустрије, тако да се данас од соје добија више од 20.000 разних 
производа (Давыденко и сар. 2004). За формирање једне тоне зрна и 
одговарајуће вегетативне масе, соја утроши 70-100 kg азота, 16-27 kg 
фосфора и 36-60 kg калијума, од чега се за зрно утроши 60 kgN, 11-
14 kgP2O5 и 20-30 K2O, док се остала количина хранива налази у 
жетвеним остацима (Ђукић и Дозет, 2014). Примена минералних 
ђубрива у пољопривредној производњи довела је до значајних 
повећања приноса гајених биљака, а у циљу повећања приноса и 
квалитета производа све више се примењују фолијарни третмани 
различитим хранивима и активним материјама (Миладинов и сар. 
2018). Поред макроелемената, за постизање високих приноса соје 
неопходно је и присуство микроелемената који имају важну улогу у 
животном циклусу биљке (Дозет, 2009; Дозети сар. 2013; 
Ранђеловић и сар. 2018.). Ђубрење соје азотом је веома специфично, 
јер је соја азотофиксатор, а азот из фолијарних ђубрива се лако 
усваја од стране биљака и утиче на принос и квалитет производа. 
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Циљ ових истраживања је сагледавање утицаја различитих 
фолијарних третмана на принос соје. 

Материјал и методе рада 

Двогодишња истраживања утицаја фолијарног ђубрења на принос 
соје вршена су током 2020. и 2021. године на огледним парцелама 
Института за ратарство и повртарство, на Римским Шанчевима. 
Оглед је постављен у четири понављања, са три сорте соје створене 
у Институту за ратарство и повртарство Нови Сад: Галина, Сава и 
НС Колос. Варијанте ђубрења биле су контролна варијанта, 
фолијарна примена воде, фолијарна примена НПК ђубрива са 
микроелементима и примена 3% раствора урее. У фази технолошке 
зрелости вршена је жетва комбајном малог радног захвата, мерена је 
маса узорака, влага зрна и урађен обрачун приноса по јединици 
површине са 14% влаге. Резултати су обрађени анализом варијансе 
трофакторијалног огледа, а значајност разлика тестирана је LSD 
тестом на нивоу значајности 1% и 5% (статистички програм 
„Statistica 10.0“).  

Резултати и дискусија 

Температуре у вегетационом периоду обе године истраживања 
(19,1 °C и 18,7 °C) су изнад вишегодишњег просека (18,2 °C). Април 
2021. (9,5°C), мај у обе године (16,1°C и 15,6°C), као и август 2021. 
године (20,9°C) су били са нижим температурама од вишегодишњег 
просека, док су остали месеци имали температуре изнад просечних 
вредности. Највише температуре забележене су у јуну и јулу 2021. 
године (22,6°C и 24,8°C), као и августу и септембру 2020. године 
(23,2°C и 19,1°C), што је изнад просечних вредности за 2,4°C и 
3,0°C, односно 1,8°C и 2,1°C. У вегетационом периоду 2020. године 
(466,5 lm-2) било је за 89,3 lm-2 више падавина у односу на 
вишегодишњи просек (377,2 lm-2), док је у 2021. години (256,0 lm-2) 
било мање падавина за 121,2 lm-2. У 2020. години мање падавина од 
просека било је у априлу за 36,7 lm-2, мају за 21,8 lm-2 и септембру за 
16,9 lm-2, док је у 2021. години мање падавина забележено у мају за 
10,9 lm-2, јуну за 71,3 lm-2, августу за 15,9 lm-2 и септембру за 27,9 lm-2. 
Велике количине падавина у јуну и августу 2020. године (161,9 lm2 и 
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137,5 lm-2) допринеле су знатно бољим резултатима у производњи 
соје, док хладно време у априлу и мају, веома високе температуре у 
јуну и јулу уз недостатак падавина у 2021. години нису погодовали 
производњи соје. Дa врeмeнски услoви утичу нa принoс нaвoдe у 
свojим истрaживaњимa Bajagić et al., (2021). 

У табели број 1 приказани су температурни и падавински подаци 
за метеоролошку станицу Римски Шанчеви. 

 

Табела 1. Временски услови у испитиваним годинама 

Месец 

Средње месечне 
температуре (°С) Падавине (l m-2) 

2020 2021 
Вишегоди

шњи 
просек 

(1964-2019) 

2020 2021 
Вишегоди

шњи 
просек 

(1964-2019) 
IV 12,9 9,5 11,8 11,1 49,8 47,8 
V 16,1 15,6 17,0 47,3 58,2 69,1 
VI 20,7 22,6 20,2 161,9 16,8 88,1 
VII 22,4 24,8 21,8 77,3 68,6 65,9 
VIII 23,2 20,9 21,4 137,5 42,6 58,5 
IX 19,1 18,5 17,0 31,4 20,0 47,9 

Просек 19,1 18,7 18,2 466,5 256,0 377,2 
 
Анализирајући приносе по годинама (табела 2), уочава се да је у 

2020. години остварен статистички веома значајно виши принос соје 
(3.541 kgha-1) у односу на 2021. годину (2.817 kgha-1).  

Анализом приноса по појединим сортама уочава се да су НС 
Колос (3.439 kgha-1) и Сава (3.387 kgha-1) имали статистички веома 
значајно виши принос у односу на сорту Галина, а сорта НС Колос 
имала је статистички значајно виши принос у односу на сорту Сава. 
Сличнe рeзултaтe нaвoдe Дозет и сар. (2018). 

Анализирајући принос соје по варијантама фолијарног ђубрења 
уочава се да је највиши принос забележен код третмана НПК 
ђубривом са микроелементима (3.366 kgha-1), што је статистички 
веома значајно виша вредност у односу на контролу (3.027 kgha-1), 
третиран водом (3.144 kgha-1) и примену 3% раствора урее (3.211 
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kgha-1). Применом 3% раствора урее и воде статистички је веома 
значајно повећан принос соје у односу на контролу. 

 
Табела 2. Принос соје у зависности од фолијарних третмана (kg ha-1) 

Година 
(А) 

Сорта 
(Б) 

Фолијарни третмани (Ц) Просек 
АxБ 

Просек 
А 

К
он

тр
ол

а 

К
он

тр
ол

а 
+ 

во
да

 

Н
П

К
 

+м
ик

ро
ел

. 

3%
 У

РЕ
А

 

2020 

Галина 3178 3309 3582 3417 3372 

3541 
Сава 3512 3598 3761 3616 3622 

Колос 3550 3586 3795 3640 3643 
Просек 

АxЦ 3413 3498 3713 3558 - 

2021 

Галина 2354 2502 2755 2574 2546 

2817 
Сава 2762 2894 3060 2943 2915 

Колос 2808 2973 3245 3077 3026 
Просек 

АxЦ 2641 2790 3020 2865 - 

Просек 
БxЦ 

Галина 2766 2906 3169 2996 
Просек 

Б 

3115 
Сава 3137 3246 3411 3280 3387 

Колос 3179 3280 3520 3359 3439 

 Просек 
Ц 3027 3144 3366 3211 - - 

Просек 2020.-2021. 3187 
 

LSD Фактори испитивања 
А Б Ц АxБ АxЦ БxЦ АxБxЦ 

1% 186,2 92,5 110,1 145,7 120,4 116,9 132,4 
5% 132,4 62,1 72,6 102,2 13279,5 76,7 90,6 

 
Анализом истих година, а различитих сорти уочава се да је у 

2020. години статистички веома значајно виши принос био код 
сорти НС Колос (3.643 kgha-1) и Сава (3.622 kgha-1) у односу на сорту 
Галина (3.372 kgha-1). У 2021. години статистички веома значајно 
виши принос забележен је код сорти НС Колос (3.026 kgha-1) и Сава 
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(2.915 kgha-1) у односу на Галину (2.546 kgha-1), а постојала је и 
статистички значајна разлика у приносу и између сорти НС Колос и 
Сава. 

Анализирајући исту годину, а различите фолијарне третмане 
запажа се да је највиши принос у 2020. години забележен применом 
НПК ђубрива са микроелементима (3.713 kgha-1), што је статистички 
веома значајно виши принос у односу на контролу (3.413 kgha-1), 
контролу са применом воде (3.498 kgha-1) и примену 3% раствора 
урее (3.558 kgha-1). Применом 3% раствора урее остварен је 
статистички веома значајно виши принос, а применом воде 
статистички значајно виши принос у односу на контролу. У 2021. 
години такође је применом НПК ђубрива са микроелементима 
остварен највиши принос соје (3.020 kgha-1), што је статистички 
веома значајно више у односу на контролу (2.641 kgha-1), контролу 
са применом воде (2.790 kgha-1) и примену 3% раствора урее (2.865 
kgha-1). Применом 3% раствора урее, као и применом воде остварен 
је статистички веома значајно виши принос у односу на контролу. 

Анализом истих сорти и различитих варијанти фолијарног 
ђубрења уочава се да је код све три сорте у огледу принос код 
примене НПК ђубрива са микроелементима (3.169 kgha-1 код сорте 
Галина, 3.411 kgha-1 код сорте Сава и 3.520 kgha-1 код сорте НС 
Колос) статистички веома значајно виши у односу на контролне 
варијанте огледа (2.766 kgha-1 код сорте Галина, 3.137 kgha-1 код 
сорте Сава и 3.179 kgha-1 код сорте НС Колос). Код сорте Галина, 
примена 3% раствора урее (2.996 kgha-1) и воде (2.906 kgha-1) довела 
је до статистички веома значајно виших приноса у односу на 
контролу, док је принос применом 3% раствора урее статистички 
значајно виши у односу на примену воде. Код сорте Сава применом 
3% раствора урее остварен је статистички веома значајно виши 
принос (3.280 kgha-1), а применом воде статистички значајно виши 
принос (3.246 kgha-1) у односу на контролу. Код сорте НС Колос 
примена 3% раствора урее (3.520 kgha-1)  статистички је веома 
значајно повећала принос у односу на контролу и статистички 
значајно у односу на примену воде (3.280 kgha-1). Такође је 
статистички значајно већи принос соје остварен и применом воде у 
односу на контролу. Нa знaчaj фoлиjaрнe прихрaнe укaзуjу у свojим 
истрaживaњимa Рaнђeлoвић и сaр. (2019). 
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Закључак 

Година са својим особеностима има значајан утицај на остварени 
принос соје. 

Сорте соје са дужим вегетационим периодом имају већи 
потенцијал за принос и у већини година дају више приносе у односу 
на ране сорте соје. 

Фолијарна примена НПК ђубрива са микроелементима и примена 
3% раствора урее значајно је повећала принос соје, а колико је соја 
осетљива на недостатак воде указује податак да и фолијарна 
примена чисте воде повећава принос соје. 
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