
Косење на луцерка за сено 
 

 Времетп на кпсеое на луцерката зависи пд начинпт на кпристеое. Таа се 
кпристи за прпизвпдствпна сенп, зелена маса, силажа, сенажа, луцеркинп брашнп 
брикети, и пилети.  
 Спремаоетп на сенп е ппстапка вп кпја се намалува влагата пд ппкпсената 
зелена маса сп 75-85% на 18%.  

 Луцеркинптп сенп е најхранливп пд сите видпви на сенп. 
 За прпизвпдствп на квалитетнп сенп, луцерката треба навреме да се пкпси, 
пднпснп вп ппчетпкпт на цветаоетп, или најдпцна кпга 50% пд растенијата се вп фаза 
на цветаое. Преранптп кпсеое гп намалува принпспт, а при  ппкаснптп кпсеое, 
стеблптп пдрвенува, хранливата вреднпст се намалува при штп се дпбива сенп сп лпш 
квалитет, а растурпт при исхраната е гплем. Најдпбрп луцеркинп сенп се дпбива пд 
луцерката кпга е вп стадиум на бутпнизација. Таквптп сенп спдржи 18-20% прптеини, 
9% пепел, 2-3% масти, 18-20% целулпза, а има скрпбна вреднпст пд 0,36 СЕ. Висината 
на кпсеоетп е на 5-6 см, за да мпжат растенијата ппдпбрп да регенерираат. Некплку 
дена пред кпсеоетп не треба да се навпднува сп цел ппчвата да се пптсуши за 
непреченп движеое на машините и ппдпбрп и ппбрзп сушеое. 
 

 
 
 Најчестп сушеоетп се врши на земја, на местптп каде штп пткпспт паднал, нп 
при ваквптп сушеое има и најмнпгу губитпци. Дплжината на времетп на сушеое на 
земја зависи пд: дебелината на пткпспт, прпцентпт на влагата, влажнпста на земјата, 
превртуваоетп и др. Вп текпт на сушеоетп мпжат да се јават грешки вп вид на 



пресушуваое или недпвплнп сушеое, при штп и вп двата случаеви дпада дп ппгплеми 
губитпци на хранливите материи. Мнпгу е важнп сенптп да не се суши ппдплгп на 
спнце, бидејќи сп тпа дпада дп прегпруваое, при штп има загуба на дел пд лисната 
маса при балираоетп, а сенптп има сламеста бпја. Квалитетнптп сенп треба да има 
зелена бпја. Затпа веднаш пп сушеоетп на гпрнипт дел пд пткпспт се превртува. 
Превртуваоетп треба да се врши вп утринските часпви, сп цел да не дпјде дп рпнеое 
на лисната маса. Превртуваоетп мпже да биде рачнп ( сп вила на мали ппвршини) и 
машинскп (сп сенппревртувач).   
  Сенптп најдпбрп е да се чува вп бали при штп растурпт при чуваоетп и 
исхраната се минимални. Сп балираоетп не смее да се дпцни. Најмнпгу грешки се 
прават кпга сенптп се балира вп текпт на денпт, кпга времетп е спнчевп и тпплп. При 
таквптп балираое гплем дел пд лисната маса се губи. Најдпбрп е да се балира вп 
утринските часпви дпдека сенптп пд рпсата(впздушната влага) е пмекнатп. 
 

 
 
 Сп правилнптп чуваое се задржува квалитетпт на сенптп. Најдпбрп е акп истптп 
се чува вп прпстприи наменети за таа цел (сеоаци) или кппи. Кппата треба да се прави 
на птцеднп местп и да се заштити сп пластична фплија, барем на гпрнипт дел, сп цел 
да не навлезе впда вп внатрешнпста на кппата. 
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