
Резюме
• Азотните торове с контролирано освобожда-

ване включват капсулирани уреи, некапсулирани 
форми с „химично освобождаване“ и други проду-
кти.

• Тези торове могат да намалят загубите на азот 
(N) чрез забавяне на първоначалното захранване 
с N и подавайки го постепенно към развиващото 
се растение.

• Уреята с покритие от сяра освобождава азота 
посредством бавно разграждане вследствие на 
микробиологични, химични и физични процеси. 
Може да се приложи допълнително полимерно по-
критие за по-добро изолиране на гранулата.

• Освобождаването на хранителни елементи от 
покритата с полимер урея се контролира от 
свойствата на покриващия материал (т.е. ха-
рактеристиките му на пропускливост, повлияни 
от температурата и влагата).

• Продуктите с химично контролирано освобож-
даване се получават от реакцията на урея с ал-
дехиди, при което се образуват торове с ниска 
разтворимост или други свойства за приложе-
ние при конкретни земеделски култури.

• Продуктите с контролирано освобождаване 
може да са най-полезни при интензивни култури, 
екологично чувствителни райони, полета, които 
са силно изложени на загуба на азот или са с огра-
ничени възможности за повторно торене.

ВъВедение
Азотен (N) тор се прилага широко под формата 
на безводeн амоняк, карбамидно-амонячна смес или 
урея. Тези форми на азот обаче могат да се загубят, 
ако неблагоприятни (основно влажни) условия пред-
шестват усвояването им от земеделските култу-
ри. Загубите на азотните торове с контролирано 
освобождаване могат да се намалят чрез забавяне 
на първоначалното освобождаване на N и постепен-
ното им подаване за по-добро съгласуване на налич-
ността им с потребностите на културата.
Азотните торове с контролирано освобождаване 
(наричано още бавно освобождаване или забавено 
освобождаване) включват капсулирани уреи, некап-
сулирани форми с „химично освобождаване“ и други 
продукти. В тази статия са разгледани азотните 
торове с контролирано освобождаване и как те на-
маляват загубите на азот. 

КапсулиРани уРеи
Покриването на урея под формата на гранули с не-
разтворим във вода, полупропусклив или непропуск-
лив (с пори) материал забавя освобождаването на 
азот от уреята. Уреята е високо разтворима във 
вода, но разтворимостта на капсулираната урея 
зависи от покриващия материал, дебелината му, 
степента на покриване и еднородността на покри-
тието на гранулата. 
Материалите, използвани за покритието на урея-
та или „капсулата“, включват сяра, полимери или 
и двете. 

Тъй като уреята се освобождава постепенно от 
капсулираната гранула, тя е изложена на същия 
химико-биологичен процес като некапсулираната 
урея.

уРея с поКРитие от сяРа
Преди повече от 50 години в САЩ е разработен ос-
новния производствен процес за уреята с покритие 
от сяра, така че продуктът е познат на повечето 
фермери, които използват урея. Този факт и висо-
кото съдържание на азот (30 до 40% в зависимост 
от използваното количество сяра) е допринесъл за 
популярността му сред останалите капсулирани 
продукти. 
Покритието от сяра е непропусклив пласт, който 
бавно се разгражда вследствие на микробиологични, 
химични и физични процеси (Фигура 2). Целостта на 

Азотни торове 
с контролирано освобождаване

Фигура 1. Царевично поле, наситено с повече от
необходимото количество азот във V5.
Азотът е внесен много преди периода на пиковото
усвояване от културата (V8 до изметляване).
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За решаване на проблема с неравномерното освобождаване на 
хранителни елементи от уреята с покритие от сяра е разрабо-
тен нов тип продукти. Тези продукти включват тънко полимер-
но покритие върху покритие от сяра. 
Тази технология има предимството, че осигурява по-добра изола-
ция, отколкото продуктите, покрити само със сяра.

уРея с полимеРно поКРитие

Торовете от урея с полимерно покритие използват хидрофоб-
но (неразтворимо във вода) покритие, което временно изолира 
гранулата урея от почвената среда. Такива полимерни покри-
тия може да са смоли или продукти на минерална основа, които 
действат като полупропусклива или непропусклива мембрана с 
миниатюрни пори. Освобождаването на хранителни елементи 
през тази мембрана се контролира от свойствата на покрива-
щия материал, т.е. характеристиките му на пропускливост, 
повлияни от температурата и влагата (Фигура 3). Така те не 
се влияят съществено от свойства на почвата, като pH, засо-
леност, структура, микробиологична активност или капацитет 
на катионен обмен. Така е възможно по-точно да се предвиди и 
контролира скоростта на освобождаване на хранителното ве-
щество от тези продукти, отколкото при уреите с покритие 
от сяра (Тренкел, 2010 г.).

Фигура 2.

Разграждане на урея с покритие от сяра. 
Адаптирано от Блейлок, 2010 г.
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покритието определя ефективността му; недобре покритите 
или напукани гранули имат склонност за незабавно разтваряне 
в почвената вода и хидролиза под действието на уреазата. Тъй 
като не всички гранули имат плътно серно покритие, известно 
количество азот бързо преминава в почвения разтвор. На прак-
тика „степента на разтваряне за 7 дни“ обикновено е 30%, а в 
някои случаи може да достигне до 40-60% от общото съдържа-
ние на азот в продукта. С такива високи степени на разтваряне 
може да се очаква бърз първоначален ефект върху растението 
(Тренкел, 2010 г.). 



пРодуКти с химично КонтРолиРано осВобождаВане

Първите продукти с химично контролирано освобождаване започват да се предлагат в САЩ като торове 
преди повече от 50 години. 

Употребата им нараства при окопните култури, най-вече поради по-високите цени на зърното, екологич-
ни проблеми и нормативни разпоредби. Най-често срещаните класове продукти с химично контролирано 
освобождаване са описани по-долу.

Урея-формалдехид/метилен урея: От реакцията на урея с алдехиди могат да се създадат съединения с 
високо молекулно тегло и сложни химични структури с ниска разтворимост във вода. Тези продукти осво-
бождават азота бавно чрез постепенно разтваряне в почвената вода, разграждани от микробиологична 
активност или и по двата начина.

От реакцията на формалдехид с остатъчна урея при контролирани условия се получава смес от метилен 
уреи с различни дължини на полимерната верига. Чрез промяна на условията на производство могат да се 
променят дължините на веригите, разтворимостта и скоростта на освобождаване на азота. Моделът 
на освобождаване се влияе също и от температурата и влагата, както и от почвените микроорганизми 
и тяхната активност.

Възможни пРиложения на пРодуКтите с КонтРолиРано осВобождаВане
Продуктите с контролирано освобождаване може да са най-полезни при:
• Семепроизводство
• Приложение в полета, изложени на високи загуби на азот, например:

 - промити почви с лек механичен състав;
 - нискоразположени, тежки почви с опасност от заливане и загуби от денитрификация.

• Приложение в регулирани водосборни басейни.
• Приложение в полета, граничещи с поток, река, езеро и др.
• Приложение в полета с ограничена възможност за повторно торене поради очаквани метеорологични 

условия, условия на полето/културата, разстояние или проблеми с работата/оборудването.
• Внасяне на урея върху почвената повърхност, без инкорпориране.
• Листни/възстановяващи приложения.

Фигура 3. Освобождаване на азот от урея с полимерно покритие.
Адаптирано от Блейлок, 2010 г.
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