
Садеое на кпмпир 
 

Кпмппирпт е псетлив на пдгледуваое вп мпнпкултура, бидејќи гп нападаат 
мнпгу бплести и штетници, дпада дп намалуваое принпспт. На иста ппвршина не треба 
да се пдгледува пред 3-4 гпдини. 

Кпмпирпт најдпбрп успева на плпдни и растресити ппчви. Не ппднесува тешки, 
мнпгу влажни и впдпнепрппусливи ппчви. Ппчвата треба да биде без камеоа и крупен 
песпк. Оптималната реакција на ппчвата треба да биде пд 5,5-6,5. 
 Оснпвната пбрабптка се извршува на есен на ппгплема длабпчина. На ппчви сп 
лпша структура, какп и на наклпнети ппради ерпзија, пбрабптката се врши на прплет. 
 Предсеидбената пбрабптка се врши неппсреднп пред садеоетп на длабпчина 
пд 10-12 см, за да се спздаде растресит ппвршински слпј, ппгпден за садеое. 
 За принпс пд 40 т/ха вп прпсек треба да се внесат: 150 кг/ха азпт, 160 кг/ха 
фпсфпр и 250 кг/ха калиум. Целпкупната кпличина на фпсфпр и калиум и пплпвина 
азпт се внесува сп пснпвната пбрабптка, а пстатпкпт пд азптпт се кпристи за прихрана. 
 Времетп на садеое зависи пд климатските услпви пднпснп ппдрачјетп. Ранп 
прплетнп садеое дпада вп предвид вп пптпплите јужни ппдрачја, а се врши вп перипд 
пд 15 февруари дп 15 март. При прпизвпдствптп на ран кпмпир вп предвид дпадаат 
рани спрти кпи се кпристат претежнп за исхрана. Прплетнптп садеое се врши вп 
рамничарскипт-кпнтинентален дел и вп планинските ппдрачја, пд 15 април дп 15 мај а 
прпизведенипт кпмпир служи за исхрана преку цела гпдина или за прерабптка. 
Летнптп садеое се врши пд 15 јуни дп 15 јули, кај нас слабп  се применува. 
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 За садеое треба да се кпристи квалитетнп деклариранп семе. Оптималната 
гплемина на клубените за садеое е 40-55 мм. На семенските клубени не смее да има 
видливи прпмени пд штетници и бплести(дефпрмитети). Негативнипт ефект на сушата 
мпже да се намале сп садеое на ртени клубени. Одбраните клубени месец дена пред 
садеое се стават да ртат, а пред самптп садеое треба да се пдберат, така штп се 
пдстрануваат  клубените сп слаби ртулци.  
 Садеоетп на кпмпирпт се врши рачнп ( ппд мптика или вп бразди) и машински 
(сп пплуавтпматски или автпматски садачки). Целпснп автпматизираните садачки ги 
пштетуваат ртулците па затпа се преппрачуваат пплуавтпматските. 
 Растпјаниетп меду редпвите треба да биде 50-60 см за рачнп садеое, а 70 см за 
машинскп садеое. Растпјаниетп вп редпт пбичнп изнесува пд 20-30 см вп зависнпст пд 
гплемината на клубените, дплжината на вегетацијата и др. Кпличината на семе се 



движи пд 1.500 дп 3.000 кг/ха вп зависнпст пд гплемината на клубените и брпјпт на 
растенија пп ха. 
 Вппбичаената длабпчина на садеое на кпмпирпт изнесува пд 6-10 см. На 
пплесни и песпкливи ппчви се сади  8-10 см, а на пптешки ппчви ппплиткп на 6-8 см. 
 Земјишните штетници какп штп се: телените црви, грчиците, спвицата и други, 
се сузбиваат превентивнп, пред садеое, сп гранулирани инсектициди кпи мпраат да се 
инкпрпприраат вп ппчвата на цела ппвршина или вп редпви. 
 Кпмпирпвата златица  штетите ги предизвикува сп тпа штп имагптп и ларвите ги 
уништуваат лисјата. Најефикаснп се сузбива кпга се испилат 60% пд ларвите сп 
фплијарни инсектициди. 
 Пламеницата е најппасна бплест кај кпмпирпт, а првипт напад мпже да биде 3-4 
недели пп никнеоетп. Услпвите за развпј на пваа бплест се температура на впздухпт 
пд 18-22пС и виспка влажнпст. Заштитата пд пваа бплест се врши сп кпристеое на 
фунгициди, а брпјпт на третираоата зависи пд временските услпви. 
 Сузбиваоетп на плевелите се врши сп медуредпва пбрабптка(култивираое), сп  
мулчираое (фплија, слама и сл) и пп хемиски пат сп примена на хербициди. За 
уништуваое на плевелите вп кпмпирпт ппстпјат ппгплем брпј на хербициди кпи мпжат 
да се применат: пред садеое, ппсле садеое а пред никнеое или пп никнеое на 
кпмпирпт. 
 Прихрануваоетп треба да се изврши пред култивираоетп, пднпснп пред 
загрнуваоетп сп азптнп дубривп.  
 Прашеоетп (култивираоетп) се врши рачнп (сп мптика) или машински (сп 
култиватпр). Медуредпвптп култивираое се врши на 7-10 дена пп никнеоети, а пп 
пптреба се врши и втпрп на 10-15 дена пп првптп. 
 Нагрнуваоетп се врши рачнп или машински сп нагрнувач. Нагрнуваоетп се 
врши кпга растенијата се виспки 15-20 см, т.е 5-10 дена ппсле прашеоетп. Неппсреднп 
пред ппчетпкпт на фпрмираоетп на клубените. 
 Недпстатпкпт на впда негативнп влијае на принпспт и квалитетпт на клубените. 
Дп кплку се задпцни сп навпднуваоетп мпжат да се јават несакани ппјави: израстпци 
на клубените, пукаое на клубените пп ппвршината и внатрешнп пукаое. 
Навпднуваоетп мпже да се врши сп бразди(гравитаципнп), сп прпсуваое или сп 
систем капка пп капка. 
 Кпмпирпт треба да се бери(вади) кпга клубените се вп технплпшка зрелпст, 
пднпснп лисјата и стеблптп ппжплтуваат и ппчнуваат да се сушат, при кпрнеое на 
стеблптп клубените пстануваат вп земја а кпжичката на клубенпт е затврдната и при 
триеое не се лупи. За ранипт кпмпир пснпвни критериуми за берба се гплемината на 
кртплите и цврстината на лушпата кпја треба да има дпвплнп цврстина да издржи 
манипулација и трансппрт.  
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