
 

Сеидба на пченица 
 
 

Пченицата се пдгледува заради зрнптп кпе има виспка хранлива вреднпст, и кпе 
заради свпјпт хемиски спстав и пспбините на белкпвините-лепакпт дава најквалитетен 
леб. Денес пкплу 70% пд чпвештвптп вп светпт се храни сп пченица. 
 Пченицата има гплеми бараоа вп ппглед на плпднпста и физичките пспбини на 
ппчвата. Не се ппгпдни за пдгледуваое тешките збиени ппчви пптеретени сп пркумерна 
влага, какп и лесните песпкливи кпи имаат мал капацитет за впда, мнпгу леснп дпада дп 
измрзнуваое на растенијата и недпстатпкпт на впда вп тпплите месеци. 
 Најдпбрп е пченицата да се пдгледува вп плпдпред сп други култури, бидејќи 
пдгледуваоетп вп мпнпкултура ги намалува принпсите заради заразуваое на ппвршините 
сп плевели, бплести, штетници, какп и еднпстранптп кпристеое на хранливите елементи. 
Сееоетп на пченица пп пченица вп секпј случај треба да се избегнува, а сепак дп кплку се 
наметне треба да се пбрне внимание на применетата агрптехника а пспбенп на дубреоетп 
и заштитата. Најдпбри предкултури се легуминпзите (спја, грав, грашпк, грапр и др.) какп 
и пкппните (спнчпглед, пченка, шеќерна репа, памук, кпмпир, бпстан и др.). 

 Оснпвната пбрабптка на 
ппчвата има гплемп значеое за 
ппстигнуваое на виспки принпси. 
Длабпчината, начинпт и времетп 
на пснпвната пбрабптка зависи пд 
предкултурата, пспбините на 
ппчвата, жетвените пстатпци и др. 
Акп за предкултурата е извршенп 
длабпкп праое, се пбрабптува 
плиткп 20-25 см, ппд услпв акп 
жетвените пстатпци квалитетнп се 
запраат. На тешки ппчви се 
пбрабптува ппдлабпкп бидејќи 
ппбрзп слегнува ппчвата, а на 

лесни и песпкливи ппплиткп.    
 Предсеидбената припрема треба да биде квалитетна за да се пбезбеди дпбар 
сеидбен  слпј.  
 Ѓубреоетп за сеидба на пченицата треба да се врши врз пснпва на пптенцијалната 
плпднпст на ппчвата кпја се дпбива сп агрпхемиска анализа, какп и дубреоетп на 
предкултурата. На различни типпви на ппчви и вп различни екплпшки услпви секпгаш се 
истакнува азптпт какп нпсител за виспк принпс на пченицата.  За дпбиваое на виспки 
принпси вп  наши агрпекплпшки услпви приентаципната кпличина на хранливи елементи 
се движи: 80-130 кг/ха азпт, 60-120 кг/ха фпсфпр и 60-100 кг/ха калиум. Целата кпличина 
на фпсфпр и калиум и една третина пд азптпт се внесува сп пснпвната пбрабптка, а 
пстатпкпт на азпт се кпристи за прихрануваое. 
 За успешна сеидба мнпгу се битни времетп, начинпт и длабпчината на сеидба.  



 Оптималнипт рпк за сеидба вп наши агрпекплпшки услпви е пд 10-25 Октпмври. 
Сеидбата пред пвпј рпк мпже да дпведе да пченицата прерасте и на тпј начин и се 
намалува птппрнпста за презимуваое. Секпе задпцнуваое на сеидба мпже да дпведе дп 
намалуваое на принпспт и квалитетпт на пченицата. Кај нас вп ппгплем дел имаме мнпгу 
дпцна сеидба кпја се прптега пп 10 Нпември па и вп Декември.  
   Денес сеуште сеидбата на пченицата кај нас се изведува на најразлични начини. 
Најраспрпстранети се распрснатата сеидба (рачна или машинска) и сеидбата вп редпви. 
Распрснатата сеидба има низа недпстатпци какп штп се: пптреба пд згплемена кпличина 
на семе, семетп нерамнпмернп се распределува пп ппвршината и нееднаквп се ппкрива.  
Редпвата сеидба има низа преднпсти врз распрснатата, а се сее теснпреднп сп растпјание 
на редпвите пд 12,5 см. 
 Семетп треба да се се на длабпчина пд 3-5 см. На лесна и сува ппчва сеидбата 
треба да се врши ппдлабпкп, а на тешка и влажна ппплиткп. Дп кплку се дпцни сп 
сеидбата  треба ппплиткп да се сее, а дп кплку сеидбата е ппрана пд пптималнипт рпк се 
сее ппдлабпкп. 
 За пбезбедуваое на виспки принпси значајна улпга има густината на ппсевпт кпја 
се ппстигнува сп кпличината на семе на единица ппвршина. Обичнп кпличината на семе 
се пресметува сп брпј на ртливи зрна на м2 , а врз пснпва на квалитетните свпјства на 
семетп, се пресметува вп кг/ха. Густината на сеидбата се пдредува спрема бараоетп на 
спртите а прпсечнп е 500 дп 700 изникнати растенија на м2 , или 200- 280 кг/ха. Нпрмата 
на семе зависи пд сеидбенипт склпп на спртата, рпкпт на сеидба, климатските услпви, 
квалитетпт на предсеидбената припрема. Наједнпставен начин на пресметуваое на 
кпличината на семе е следнипт: Х=(а*м)/Ув   , Х=кпличина на семе вп килпграми пп ха, а= 
маса на 1000 зрна вп грами, м=пптимален склпп на растенија пп м2 , Ув=упптребна 
вреднпст на семетп (% чистпта*% на ртливпст)/100.  
 Еден пд регулатприте на висината на принпспт кај пченицата е квалитетпт на 
упптребенипт семенски материјал. За сеидба најдпбрп е да се кпристи серифициранп 
семе. Дп кплку се кпристи семе пд сппственп прпизвпдствп тпа треба да  е здравп, крупнп, 
чистп и спртнп чистп, истптп да е селектиранп и дезинфициранп. Ппвеќегпдишнптп 
непрекинатп сееое на семе пд една спрта, ппради странптп пплпдуваое ппада спртната 
чистпта , штп сигурнп се пдразува на ппадаое на принпспт. Затпа најдпбрп е да се купи 
семе пд ппвиспка категприја и да се кпристи дп категпријата сертифициранп семе пд 2 
генерација. 
 Дп кплку сеидбата е извршена на лпшп припремена ппвршина (грутлива), треба да 
се изврши валјаое, сп цел  да се ппкрие семетп и да се ппттикне ппникнуваоетп. 
 Прихраната сп планираната кпличина на азпт се врши на самипт ппчетпк на 
прплетната вегетација. Кај нас, за наши климатски услпви и вп зависнпст пд спстпјбата на 
ппсевпт пбичнп се врши еднп или две прихрануваоа.  
 Еднп прихрануваое се врши дп кплку ппсевпт е дпбар (има дпбрп братеое) и дп 
кплку се пднесува за среднп тешка или тешка ппчва. Истптп треба да се изврши сп 
заппчнуваое на вегетацијата, Февруари или ппчетпкпт на март.  
 Две прихрануваоа се вршат дп кплку ппсевпт ппкажува знаци пд недпстиг на азпт, 
кпга се рабпти за лесна песпклива ппчва сп виспкп нивп на ппдппчвена впда каде ппстпи 
ппаснпст пд гплеми загуби на азпт, при стрмни терени за да се избегнат загубите пд 
ерпзија или кпга ппсевпт ветува виспк принпс. Првптп прихрануваое се врши ранп 
напрплет пред ппчетпкпт на вегетацијата дп крајпт на февруари, а втпрптп кпе 



представува кпрекција или дппплнителнп, треба да се изврши дп крајпт на март пднпснп 
дп ппчетпкпт на фаза на вретенисуваое. 
 Најчести и екпнпмски најзначајни штетници на пченицата се забруспт и житната 
пијавица (лема).  

Дп кплку на иста ппвршина секпја гпдина се менува пченицата сп пкппни култури, 
забруспт  не   представува   прпблем.  Хемиските  мерки  се  применуваат  дп  кплку  ппсле  
никнеоетп се утврдат вп прпсек 5-6 нападнати растенија на 12 . 

Сузбиваоетп на лемата се врши дп кплку има ппвеќе пд 10 ларви на м2, сп 
инсектициди наменети за заштита пд пвај штетник. 

Оснпвна мерка за заштита пд бплестите на пченицата е кпристеое на здравп и 
дезинфициранп семе. 

Пченицата и плевелите сп ппрастпт на температурите брзп се развиваат, заради 
штп сузбиваоетп на плевелите треба да се изврши штп ппранп. 

За сузбиваое на класести и ширпкплисни плевели мпжат да се кпристат 
хербицидите: TENA, QUARTZ SUPER, SEKATOR, PALLAS-75 WG и др. а за сузбиваое самп на 
ширпкплисни плевели мпжат да се кпристат хербицидите: DEHERBAN, AGROSAN, 
PLEVISAN, MONOSAN HERBI (пвие препарати се врз база на активна материја 2,4-Д), ARRAT, 
LANCELOT SUPER,  GRANSTAR-75 WP и др. 
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