
Сеидба на озими добиточен грашок и граор 
 

 
 Дпбитпчнипт грашпк и грапр се пдгледуваат за прпизпдствп на зелена маса, 
сенп, силажа и сенажа. Сенптп пд грашпкпт пп квалитет запстанува зад сенптп пд 
грапрпт, затпа ппдпбрп е грашпкпт да се искпристи какп зелена храна и силажа. 
Преднпста на грашпкпт над грапрпт е вп тпа штп тпј, какп есенска култура дава 
ппгплеми и ппстабилни принпси на сенп. Грашпкпт е ппптппрен на ниски температури. 
 

            
 
                Озими добиточен грашок                                                         Граор 
 

Дпбитпчнипт грапр и грашпк треба да се пдгледуваат вп плпдпред. Најдпбри 
предкултури се  пние кпи ранп се прибираат вп текпт на летптп или ранп на есен, какп 
штп се стрните жита или хибридна пченка и спнчпглед сп кратка вегетација. 
 Оснпвната пбрабптка на ппчвата треба да се изврши на исти начин какп и за 
пзимите стрни жита на длабпчина пд 25-30 см. За квалитетна сеидба пптребнп е 
навременп и квалитетнп да се изврши предсеидбената припрема. Ппчвата треба да е 
дпбрп иситнета, а ппкрај тпа и дпбрп изравнета ппвршината за да  се спздадат услпви 
за пплеснп и ппквалитетнп извршуваое на сеидбата и кпсеоетп. 
  За дпбиваое на виспк принпс пд пзимипт дпбитпчен грашпк и грапр гплемп 
влијание има благпвременптп дубреое сп минерални дубрива и тпа: 40-50 кг/ха. Азпт и 
60-80 кг/ха Фпсфпр и Калиум. Најдпбрп е 2/3 пд фпсфпрпт и калиумпт да се внесат сп 
пснпвната пбрабптка, а препстанатипт дел заеднп сп вкупната кпличина на азпт да се 
внесат пред сеидба. 
   Оптималнипт рпк за сеидба на пзимипт грашпк и грапр е ппследната декада на 
септември и ппчетпкпт на пктпмври, сп штп растенијата  припремени влегуваат вп 
зимскипт перипд.  

Озимите спрти на дпбитпчен грашпк и грапр мпжат да се пдгледуваат какп  
чисти ппсеви или вп смеска сп стрни жита. Кпличината на семе за сеидба какп чист 
ппсев изнесува пкплу 150 кг/ха грашпк, и 120 кг/ха грапр. Дп кплку се сеат вп смеска 
пптребнп е на наведените кпличини вп првипт случај да се дпдаде 30-35 кг/ха 
житарици, најчестп пченица, јачмен, тритикале, пвес или рж. Улпгата на житариците е 
да се намали пплегнуваоетп на ппсевпт, а ппкрај тпа ваквата смеска представува 
дпбрп избалансирана храна кпга се вп прашаое прптеините и јагленп хидратите. 



 
 Сеидбата се изведува сп житна сеалка, на медуредпвп растпјание пд 12,5 см и 
на длабпчина пд 4-5 см.  
  Пп сеидбата, се преппрачува валјаое, кпе мнпгу ппвплнп влиае за брзп и 
изедначенп никнеое на растенијата.  Вп дпждлива есен и превлажен сеидбен слпј, не  
треба да се валја. 
 Кпсеоетп за зелена храна се изведува кпга ќе ппчне фпрмираоетп на првите 
мешумки, а акп е ппсевпт вп смеска сп житарици, не треба да дпјде дп нивнп класаое. 
Најдпбар квалитет на сенп, се пбезбедува сп кпсеое вп текпт на пплнп цветаое и 
налеваое на дплните мешумки, пднпснп класаое, нп не и цветаое на житариците.  За 
правеое на силажа, грашпкпт и грапрпт се кпсат вп време на пплнп фпрмираое на 
мешумки, кпга спдржината на прптеини е најгплема. За правеое на сенажа грашпкпт и 
грапрпт треба да се кпсат вп фаза на пплнп цветаое-ппчетпк на фпрмираое на 
мешумките, без разлика на фазата на развпј на пптппрнипт ппсев.  
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