UREAstabil je koncentrované dusíkaté hnojivo určené pro polní plodiny.
Základem je močovina (46 %) s přídavkem inhibitoru ureázy
N-(n-butyl)-thiophosphoric triamid (NBPT).

... pokrok
v barvû
Význam
inhibitorunebe
ureázy NBPT
Přednosti hnojiva UREAstabil
... pokrok v barvû nebe

• zlepšení prostupu N ke kořenům rostlin omezením sorpce a fixace NH4
• omezení ztrát únikem amoniaku do ovzduší při povrchových aplikacích

• prosycení kořenové zóny NH4 – vytvoření zásoby N omezení
vlivu následného sucha
• širší aplikační okno při zachování pohyblivosti N
• minimální toxicita pro vzcházející rostliny při aplikacích
pod patu
• využitelnost N i při nízkých teplotách půdy

Výhody hnojiva UREAstabil

ve srovnání s LAV, LAD

Základní předností hnojiva UREAstabil je kombinace rychle rozpustného, dobře
přijatelného dusíku s inhibitorem ureázy. Ten zajišťuje při povrchových aplikacích snížení ztrát N únikem amoniaku do ovzduší. Především však omezuje
sorpci a fixaci NH4 v povrchové vrstvě půdy, která zpomaluje účinek této formy
N. Kombinace amidického N a inhibitoru ureázy v produktu umožňuje aplikace
v raných termínech a ve vyšších dávkách, kdy jsou nejvhodnější podmínky pro
transport nepolární molekuly přímo ke kořenům rostlin. Při nízkých teplotách
půdy je NH4 nejlépe přijímanou formou N. Bylo zaznamenáno i pozitivní ovlivnění příjmu makroživin a stopových prvků z půdy při hnojení amidickým N.
Velkou výhodou hnojiva UREAstabil je i možnost aplikace k osivu bez nepříznivých vlivů na klíčivost a růst kořenů. Tím se UREAstabil stává hnojivem s plošným
uplatněním v zemědělské praxi.

• vyšší obsah N (46 %)
• velmi dobrá rozpustnost a transport ke kořenům rostlin již při
nižších srážkách
• využití N rostlinami i při nízkých teplotách půdy (významné
při regeneračním hnojení)
• příjem N kořeny ve 3 různých formách (amidické, amonné
a po nitrifikaci i nitrátové)
• při aplikaci spolu s osivem bez negativního vlivu na klíčení rostlin
• dlouhodobější působení – možnost zvýšení dávek a snížení
počtu aplikací

Vliv hnojiva UREAstabil na výnos suché hmoty
rostlin jarní pšenice (Ruzyně 2004-2005)
Ztráty dusíku únikem amoniaku po aplikaci hnojiv
na povrch půdy (teplota 10°C)

Následující graf znázorňuje reakci rostlin pšenice jarní při použití různých forem
hnojiv, která byla aplikována na povrch půdy v nádobách ve fázi 3 listů. Uvedené výsledky charakterizují výši tvorby sušiny do fáze sloupkování. Při dlouhodobé absenci
srážek měla UREAstabil významnější vliv na tvorbu sušiny než neupravená močovina.
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aplikace k osivu a pod patu při setí
podzimní aplikace k řepce ozimé
regenerační hnojení ozimů (řepka, obilniny)
produkční přihnojení obilnin a řepky
základní hnojení a přihnojení jařin
kvalitativní hnojení pšenice

Hnojivo je vhodné k hnojení jařin i ozimů a používá se k plošnému povrchovému
rozmetání i k podpovrchové lokální aplikaci (např. hnojení pod patu).
Při regeneračním hnojení ozimých obilnin a řepky se osvědčilo především při
pomalém nástupu jara za nižších teplot. Nejlepší výsledky jsou získány, jestliže
po aplikaci hnojiva UREAstabil následuje chladné a vlhké počasí a do 14 dnů po
aplikaci přijdou srážky (min. 5 mm).
U hnojení nezapojených porostů při teplotách vzduchu nad 20 °C, větru a dlouhotrvajícím suchu, je třeba dbát na zvýšené riziko úniku amoniaku. Toto se týká např.
kvalitativního hnojení pšenic, povrchové aplikace v kukuřici apod.

Dávkování
Při stanovení dávek UREAstabil vycházíme z:
• celkové potřeby N vzhledem k plánovanému výnosu
• půdní zásoby Nmin

• charakteristik průběhu počasí během vegetace
• plánovaného počtu dávek N
• struktury porostu

Produkční
hnojení

40-60 kg N/ha - lehké půdy ve vlhkých oblastech
60-80 kg N/ha - lehké půdy v suchých oblastech
80-120 kg N/ha - střední a těžké půdy

Kvalitativní
hnojení

Regenerační
hnojení

Pšenice ozimá

U silně poškozených porostů (vlivem zimy, herbicidů apod.) nepřekračovat dávku
60 kg N/ha.
40-70 kg N/ha - u potravinářských odrůd, kde bude hnojeno kvalitativně
(podle typu odrůdy a výše regeneračního hnojení)
70-100 kg N/ha - u odrůd krmných a na bioetanol
(zbytek do celkové plánované dávky N)

Regenerační
hnojení N
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30-50 kg N/ha - pouze u potravinářských odrůd
(dávka podle odrůdy a struktury porostu)
V oblastech s typickým přísuškem aplikovat koncem sloupkování (BBCH
37-39), kdy je vyšší předpoklad srážek. Ve vlhčích oblastech s vyšší
jistotou srážek v počátku metání (BBCH 51-55).
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Hnojení

Kukuřice
80-150 kg N/ha - plošná aplikace před setím kukuřice (v sušších
oblastech aplikovat dávku nad 100 kg N/ha)
50 kg N/ha
- při podpovrchových lokálních aplikacích do řádku při setí
150 kg N/ha - při podpovrchových aplikacích do meziřádku
40-100 kg N/ha - pro přihnojení během vegetace do 4. listu

Základní hnojení N
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Základní
hnojení

Ječmen jarní
60-100 kg N/ha - u krmného ječmene
30-90 kg N/ha - u sladovnického ječmene
Optimální je aplikace před setím se zapravením nebo pod patu. Aplikace při
vzcházení porostu (1. - 3. list, BBCH 11-13) je v sušších oblastech spojena
s rizikem zpoždění účinku N. Vždy je nutné zohlednit Nmin v půdě a bilanci N.
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Hnojení

Mák
Optimální je aplikace před setím se zapravením nebo pod patu. Aplikace při
vzcházení porostu (1. - 3. list, BBCH 11-13) je v sušších oblastech spojena
s rizikem zpoždění účinku N.

70-130 kg N/ha - základní hnojení (vyšší dávky při jednorázové aplikaci N)
30-50
kg N/ha - hnojení
pro přihnojení během prodlužovacího růstu (BBCH 30-39)
Základní
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30 – 60 kg N/ha
Upřesnění v dalším textu

Regenerační
hnojení

Podzimní
hnojení

Řepka ozimá
1. dávka N
60-70 kg N/ha - lehké půdy ve vlhkých oblastech
80-100 kg N/ha - lehké půdy v suchých oblastech
80-120 kg N/ha - střední a těžké půdy
U porostů velmi slabých nebo výrazně poškozených zimou je použití hnojiva UREAstabil nevhodné, lze ho však
doporučit pro 2. dávku N.

1. jarní
hnojení N

2. dávka N
(podle výše 1. dávky cca 14 dnů po 1. dávce N,
nejpozději počátkem prodlužovacího růstu)
60-120 kg N/ha - (dávku přizpůsobit podle úrovně
1. dávky a celkové bilance N)

2. jarní
hnojení N
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Řepka ozimá - podzimní hnojení dusíkem
základ technologie

další výhody technologie

• přesun části aplikovaného N z jarního období do podzimní vegetace
• celková dávka N se nezvyšuje, pouze se mění rozložení

• snížení nutnosti velmi časné regenerační dávky dusíku
– rozšíření aplikačního okna (např. při zamokření)
• maximální využití časné jarní vláhy
• pouze 2 jarní dávky N

cíl hnojení
• vstup silných rostlin do zimy
• neohrožený start jarní vegetace i za nepříznivých podmínek
pro regenerační hnojení
• zajištění rozkladu slámy
• podpora tvorby základů větví a květů již na podzim

termíny a dávky
• rozhodující faktory rozhodování:
technologie zpracování půdy – hloubka a způsob
rozmístění a rozklad slámy v půdě
síla a zbarvení rostlin, hloubka větvení kořene
bilance a předpoklady uvolňování N na podzim a zjara
• dávka 30 – 60 kg N/ha
• aplikace od poloviny září do začátku zákazu hnojení
• veškeré aplikace je nutno provádět v souladu s platnou
legislativou

princip účinku
• zajištění zásoby přijatelného amonného dusíku v kořenové zóně již na podzim
• rychlejší a intenzivnější přesun asimilátů z listů do kořene => zvýšení
intenzity růstu a větvení kořene
• nezvyšuje se zásoba NO3 v listech (N je zabudován již v kořeni do
aminokyselin) => nižší riziko poškození mrazem
• dusík obsažený v biomase rostlin je pro rostlinu prvotním zdrojem zjara
• amonný dusík v kořenové zóně je po obnovení aktivity kořene nejrychleji přijatelná forma (příjem NH4 již od 1 - 2 °C je 2 – 3 krát intenzivnější než příjem NO3)
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Organominerální
sorpční komplex
(zásoba na jaro)

Po rozpuštění granule UREAstabil klesá při jejím
prostupu do kořenové zóny koncentrace inhibitoru (NBPT) a aktivitou ureázy dochází k hydrolýze
močoviny – CO(NH2)2 na NH4+. Část iontů NH4+ je
přijata rostlinou ještě na podzim a již v kořenech
se přemění na aminokyseliny. Ty jsou transportovány do listů aniž by způsobovaly nadměrný příjem vody a snižovaly tak mrazuvzdornost. Zbylá
část iontů NH4+ se váže na sorpční komplex, čímž
se vytváří zásoba dusíku na jaro.
balení:
BIG - BAG 500 a 1000 kg

Způsob skladování
Nejvhodnější je skladovat v obalech, které dlouhodobě zabrání přístupu vlhkého vzduchu. Volné skladování je možné jen dočasně před aplikací a nemělo by překročit dobu 1 týdne. Při skladování je vhodné hnojivo přikrýt plachtou k omezení přístupu vlhkého vzduchu. Teplota vzduchu při skladování by
dlouhodobě neměla přesáhnout hranici 35 °C.
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